W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna: Burmistrz Lądka Zdroju

WYKAZ NR IF.6845.6D.2017.411
BURMISTRZA LĄDKA - ZDROJU
z dnia 02 sierpnia 2017 roku
w sprawie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lądek - Zdrój- przeznaczonych do dzierżawy
Burmistrz Lądka Zdroju działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm. ) oraz art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 ze zm.),
przeznacza do dzierżawy niżej opisane nieruchomości:
l.p.

1.

Położenie
nieruchomości

Lądek Zdrój
Obręb: Stary
Zdrój

nr działki
i arkusz
mapy

cz. dz.
345/3
(AM-10)
cz.dz.
342
(AM-10)

2.

Lądek – Zdrój
Obręb: Stare
Miasto

Powierzchnia - w ha

całkowi
ta
0,0181

do
dzierżawy
0,0025

0,7941

0,0115

Opis
nieruchomości
(części
przeznaczonej do
dzierżawy
nieruchomość
niezabudowana
nieruchomość
niezabudowana

Przeznaczenie
nieruchomości w planie
zagospodarowania
przestrzennego (części
przeznaczonej do
dzierżawy)
6ZP-U-A tereny
parków
uzdrowiskowych
6ZP-U-A tereny
parków
uzdrowiskowych
16U teren zabudowy
usługowej

Okres
zawarcia
umowy

Wysokość czynszu

na 3 lata

0,80 zł
miesięcznie/m2 plus
należny podatek
VAT

nieruchomość
na 30 lat
50,00 zł rocznie
zabudowana
plus należny
(obelisk)
podatek VAT
UWAGI: Czynsz może być aktualizowany w okresie trwania umowy na podstawie zarządzenia Burmistrza Lądka - Zdroju.
cz. dz.
222
(AM-5)

0,1366

0,0040

Termin wnoszenia
czynszu

zgodnie z umową

zgodnie z umową

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 02 sierpnia 2017 roku do dnia 23 sierpnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lądku -Zdroju przy ul.
Rynek 31, a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Tygodnik Powiatowy Euroregio Glacensis
oraz na stronach internetowych Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.
W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć
podłużna o treści:
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