Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Celestynów
Nr 19 /2013
z dnia 08 marca 2013r.

WYKAZ NR 02/2013
nieruchomości oddanych w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym
Oznaczenie
Lp.
Adres
nieruchomości
nieruchomo według księgi
ści
wieczystej

Stara Wieś
1.

Stara Wieś
2.

Oznaczenie
nieruchomości
według danych z
ewidencji gruntów

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości
Sposób
Czynsz
w planie
Forma
zagospod dzierżawn
zagospodarowani
przekazania
arowania
y brutto
a przestrzennego
i sposób jej
zagospodarowani
a

KW
- nr obręb Stara Wieś Teren
WA1O/0003880 - część dz. ew. nr 11/4 zagospodarowany
1/6
- powierzchnia
do
wydzierżawienia:
19,00m2

Teren nie jest objęty
planem
zagospodarowania
przestrzennego

Umowa
Garaż
dzierżawy na
czas oznaczony
– na okres 3
lat.

233,70zł/rok
płatny
miesięcznie,
z góry do 10
dnia każdego
miesiąca

KW
- nr obręb Stara Wieś Teren
WA1O/0003880 - część dz. ew. nr 10/4 zagospodarowany
1/6
- powierzchnia do
wydzierżawienia:
21,00m2

Teren nie jest objęty
planem
zagospodarowania
przestrzennego

Umowa
Garaż
dzierżawy na
czas oznaczony
– na okres 3
lat.

258,30zł/rok
płatny
miesięcznie,
z góry do 10
dnia każdego
miesiąca

Warunki zmiany
wysokości opłat

Wysokość czynszu dzierżawnego
może ulec zmianie w przypadku
zmiany Zarządzenia Nr 156/2011
Wójta Gminy Celestynów z dnia
17 sierpnia 2011r. w sprawie
ustalenia stawek minimalnych
czynszu z tytułu dzierżawy
nieruchomości
gruntowych
stanowiących własność Gminy
Celestynów
Wysokość czynszu dzierżawnego
może ulec zmianie w przypadku
zmiany Zarządzenia Nr 156/2011
Wójta Gminy Celestynów z dnia
17 sierpnia 2011r. w sprawie
ustalenia stawek minimalnych
czynszu z tytułu dzierżawy
nieruchomości
gruntowych
stanowiących własność Gminy
Celestynów

Stara Wieś
3.

KW
- nr obręb Stara Wieś Teren
WA1O/0003880 - część dz. ew. nr 4/4 zagospodarowany
1/6
- powierzchnia do
wydzierżawienia:
19,00m2

Teren nie jest objęty
planem
zagospodarowania
przestrzennego

Umowa
Garaż
dzierżawy na
czas oznaczony
– na okres 3
lat.

233,70zł/rok
płatny
miesięcznie,
z góry do 10
dnia każdego
miesiąca

Wysokość czynszu dzierżawnego
może ulec zmianie w przypadku
zmiany Zarządzenia Nr 156/2011
Wójta Gminy Celestynów z dnia
17 sierpnia 2011r. w sprawie
ustalenia stawek minimalnych
czynszu z tytułu dzierżawy
nieruchomości
gruntowych
stanowiących własność Gminy
Celestynów

