Zarz^dzenie N r 49/2013
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzaw^ na czas nieoznaczony nieruchomosci polozonej
w Chojnowie przy ul. Grodzkiej - cz?sc dzialki nr 271/4 (targowisko miejskie).
N a podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
/ D z . U . z 2001 r. N r 142, poz. 1591 z pozn. zm/, art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /t.j. D z . U . z 2010 r. N r 102, poz. 651 z pozn. zm./ oraz
w wykonaniu Uchwaly N r V/22/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie
okreslenia zasad gospodarowania

nieruchomosciami stanowiq^cymi wlasnosc Gminy Miejskiej

Chojnow oraz Zarzadzenia N r 65/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 sierpnia 2011 r.
w sprawie wysokosci stawek czynszu z tytulu najmu i dzierzawy nieruchomosci stanowi^cych
przedmiot wlasnosci lub prawa uzytkowania wieczystego Miasta Chojnow Burmistrz Miasta
Chojnowa zarz^dza, co nastt^puje:

§ 1.
Przeznacza si? do oddania w dzierzawy na czas nieoznaczony

nieruchomosc

wymienionq.

w wykazie, stanowi^cym zal<\cznik do niniejszego zarzadzenia.
§2.
Oddanie w dzierzaw? nieruchomosci, o ktorej mowa w § I, nast^puje w drodze bezprzetargowej,
na rzecz osoby, ktora korzystala jako ostatnia z nieruchomosci na podstawie umowy przez okres
CO najmniej 3 lat i nast^puje przedluzenie umowy.
§3.
Podaje si? do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci, o ktorej mowa w § 1, stanowi^cy
zal^cznik do niniejszego zarzadzenia, poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urz?du
Miejskiego w Chojnowie i opublikowanie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urz?du
informacji o wywieszeniu wykazu.
§4.
Wykonanie zarzadzenia powierza si? Naczelnikowi Wydzialu Gospodarki Gruntami i Ochrony
Srodowiska.
§5.
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Zal^cznik do Zarzadzenia Nr 49/2013 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie
przeznaczenia do oddania w dzierzaw? na czas
nieoznaczony nieruchomosci polozonej w Chojnowie
przy ul. Grodzkiej - cz?sc dzialki nr 271/4 (targowisko
miejskie)
WYKAZ
nieruchomosci przeznaczonej do oddania w dzierzaw? na czas nieoznaczony
Lp.

Oznaczenie
nieruchomosci

Powierzchnia
w m^

Opis
nieruchomosci

1

2

3

4

1.

cz?sc dzialki nr
271/4 (nr grunlu
10). ul. Grodzkaobr?b 4, K W Nr
LElZ/00013615/5

6

teren
niezabudowany
przeznaczony na
prowadzenie dzialalnosci
handlowej {kiosk
nietrwale zwii^zany
z gruntcm)

Przeznaczenie
nieruchomosci i sposob
jej
zagospodarowania
5

Wysokosc miesi?cznego
czynszu dzierzawnego.
Termin platnosci

Uwagi

6

7

zgodnie z planem
zago spod aro wan i a
przestrzennego teren
przeznaczony pod uslugi
komercyjne (targowisko).
Sposob
zagospodarowania zgodnie z planem.

172,09 zl micsi^cznic +
podatek VAT wedlug
stawki obowiqzujqcej w
momencie powstania
obowiqzku podatkowego
(obecnic 23 %).
Czynsz platny w terminie
do 10 dnia miesi^ca
kalendarzowego. za ktory
przypada platnosc

czas
nieoznaczony

Wydzierzawienie nieruchomosci nast^puje w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, ktora korzystala jako ostatnia z nieruchomosci na
podslawie umowy przez okres co najmniej 3 lat i nast^puje przedluzenie umowy.
Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni, tj. od dnia 24-05-2013 r. do 14-06-2013 r.

