
W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę

Burmistrz Zdzieszowic na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z

późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zdzieszowice przeznaczonych do oddania w najem

lub dzierżawę.
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Stawka czynszowa ustalona na podstawie

Zarządzenia Nr SG.0050.464.2021 Burmistrza

Zdzieszowic z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie

ustalenia minimalnych stawek czynszu

dzierżawnego za nieruchomości zabudowane i

niezabudowane Gminy Zdzieszowic, oddane w

dzierżawę na cele inne niż rolnicze

za powierzchnię do 500 m² - 0,17 zł,

 za każdy 1 m² powierzchni ponad 500 m² do 1000

m² - 0,12 zł za 1 m² rocznie netto + 23 % VAT
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Stawka czynszowa ustalona na podstawie

Zarządzenia Nr SG.0050.480.2022 Burmistrza

Zdzieszowic z dnia 18 stycznia 2022 r w sprawie

ustalenia minimalnej stawki czynszowej za wynajem

garaży i lokali użytkowych położonych na terenie

miasta Zdzieszowice 5,22 zł netto za 1 m²

miesięcznie, + 23 % VAT

Termin zagospodarowania – powyższe nieruchomości są zagospodarowane.

Termin wnoszenia opłat - zgodnie z terminem określonym w umowie.

Zasady aktualizacji opłat - zgodnie z art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Osobom fizycznym i prawnym wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z

2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem pod warunkiem złożenia przez te osoby

wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Powyższy wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w

Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34. 

WYKAZ wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej  na okres 21 dni od dnia 25.01.2023 do 14.02.2023.


