Zarządzeni" N.l0 f. /wAG/20 1 3
Bu rmistrza

"

Miasta Sierpca

aniJ]].,/,{.... 2013 roku

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit' a, art'Ż6 ust.l, art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (edn. tekst z 2001 t. Dz. U. Nr 142, poz.I591
z późn. zm.)' art.ll, aft. 25 ust.l i Ż , art' 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoŚciami (edn. tekst z 2010 r.Dz. U. Nr 102 poz.651' zpóźn. zm),

BURMISTRZ MIASTA SIERPCA
Z

AR Z ĄD Z A.

co następuje:

$1

oddać w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomośćoznaczonej jako działka nr ew.726/5
o pow. 0'0329 ha połoŹonej w Sierpcu przy ul. Kilińskiego objętą wykazem stanowiącym
załącznik nr

1 do niniej szego

Zarządzenla w drodze bezprzeta.rgowej.

s2
Wykaz o którym mowa w $ 1 Zarządzenia podaje się

21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

<1o

wiadomości publicznej na okres

s3
Załządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUR

Niniej sze Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sierpcu od dnia ......................do dnia ......'....................2013 r.

l

Zalącznik N r l"do Zarządzenia Nr40_L-lwnclzo l:
z dniaM..'ll. 2013 r. Burmistrza Miasra Sierpca
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
w drodze bezprzetargowej

WYKAZ
nieruchomości przeznaczone1 do wydzierżawienia
rł drodze bezprzetargorł ej

Nr

działki

Pow.

Położenie
nieruchomości

KW

Przeznacz.
w

lm'l
72615

329

m. Sierpc
ul. Kilińskiego

PLlE/
0001 I

r9915

MPZP.

wykorzystania

Cena rocznego
czynszu

Izł1

lzll

Sposótl

poprawa waruŃów
teren usług z
wyłączeniem
zagospodarowania
usług
nieruchomości
produkcyjnych i
sąsiedniej
transportowych

(netto)

400'00 zł

B(JRMlsT|ąZ
itl.arek

Wykaz niniejszy podaje się do wiadomościpublicznej na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sierpcu od dnia ..............'..'.....do dnia ..'.......................2013 r.
+

Mieiscowy Plan Zagospodarc$ania Przestrzannego m. Sierpc

