
ZARZĄDZENIE NR 347/2016
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie 
wieczyste, dzierżawę lub najem.

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w 
Wołczynie Nr XL/328/2005 z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, 
obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ze 
zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 czerwca 2006 roku Nr 
XLVIII/374/2006, z dnia 25 października 2006 roku Nr LI/385/2006, z dnia 28 grudnia 2007 roku Nr 
XV/127/2007 i z dnia 27 lutego 2013 roku Nr XXVIII/200/2013, zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do najmu boks garażowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w 
Wołczynie, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w miejscowościach położenia 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Wołczyna

Jan Leszek Wiącek
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Załącznik do Zarządzenia Nr 347/2016

Burmistrza Wołczyna

z dnia 8 grudnia 2016 r.

Wykaz nieruchomości zabudowanych położonych w Wołczynie przeznaczonych do najmu

Lp. Nr działki Powierzchnia Położenie Nr KW Przeznaczenie w 
planie

Wysokość
czynszu w 2016 roku

1. km. 8
cz. dz. 672 13,81 m² ul. Dworcowa 61789 Tereny usług 

administracyjnych

90 zł + Vat 
miesięcznie do 10-go 
dnia każdego miesiąca

Niniejszy wykaz zostaje wyłożony w dniach od 8 grudnia 2016r. do 29 grudnia 2016r. Dodatkowe 
informacje dotyczące dzierżawy gruntu można uzyskać w pokoju 31 Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
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