
Zarządzeni" N. .9!ł. /wAG/2013

Bu rmistrza Miasta Sierpca

z dnia [tr'.ł1o..2013 roku

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Na podstawie ań.18 ust.2 pkt 9 lit. a, art.26 ust.l, ar1.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (edn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr I42' poz.159I
z późn. zm.)' art.1l, alt.25 ust.1 i 2 'afi.35 ust. 1i2usta\łyzdnia21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (edn. tekst z20l0 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA SIERPCA
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co następuje:

s1

oddać w dzierżawę la okres 3 lat część nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew.
173714 o pow. 430 m' położonej w Sierpcu przy ul. Traugutta objętą wykazem stanowiącym
załącznlk nr 1 do niniejszego Zarządzenia w drodze bezprzetargowej.

$2

Wykaz o którym mowa w $ 1' Zarządzenia podaje się do wiadomości publicznej na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

s3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

$4

Traci moc zarządzenie Nr 8 6lw AGl2013 z dnia 1 1 ' 10.2013r.
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Niniejsze Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sierpcu od dnia ......................do dnia ...........................2013 r.



Załącznik Nr l do Zarządz"niu N.9.i..lwłc,uol:
z dnta(tr.!.L 2013 r. Burmistrza Miasra Sielpca

w sprawie wydzierżawienia nięruchomości
w drodze bezprzetargowej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczone1 do wydzierżawienia
u drodze bezprzetargor,r ej
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Wykaz niniejszy podaje się do wiadomości publicznej na okręs 21 dni na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sierpcu od dnia .......................do dnia...........'......'.......2013 r.

* Miejscowy Plan Zagospodaro\łania Przestrzenncgo m. sicĘc
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Sposób
wykorzystania

Cena rocznego
czynszu
(łlrutto)
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173'714 430 m. Sierpc
ul. Traugutta

PLlE/
00004
189/0

teren usług z
towarzyszącą

funkcią
mieszkaniową

poprawa warunków
zagospodarowania

nieruchomości
sąsiedniej

zabudowanej
budynkiem

mieszkalnym

50'00 zł


