Załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 626/2018 Burmistrza Miasta Węgrowa
z dnia 01 sierpnia 2018 r.

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) przeznaczam
do wydzierżawienia następujące nieruchomości:
Nr
ewidencyjny
Lp.
nieruchomoś
ci
1

1

2

3257/4

Oznaczenie w
księdze
wieczystej KW
Nr
3

SI1W/00012886/4

Położenie
Powierz
chnia w nieruchomoś
ci
ha
4

0,0142

5
Węgrów
ul. Gdańska

2
5088

3

4923/12

SI1W/00046634/0

SI1W/00008755/6

0,0168

0,0020

Węgrów
ul. Piwna

Węgrów,
ul. Połaniecka

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i
sposób jej zagospodarowania

Czynsz
dzierżawny

Okres
dzierża
wy

6

7

8

9

Na działce znajdują się
naniesienia: ogrodzenie,
nasadzenia, kostka brukowa
na części działki, część
budynku (nakłady właściciela
działki sąsiedniej)

W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego strefy śródmiejskiej – teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

156,64 zł +
VAT 23 %
(czynsz
miesięczny)

3 lata

W miejscowym planie zagospodarowania
Na działce znajdują się
przestrzennego strefy śródmiejskiej – teren
naniesienia: nasadzenia
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
ozdobne, trawnik i ogrodzenie
dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
z siatki (nakłady właściciela
Poprawa warunków zagospodarowania
działki sąsiedniej)
nieruchomości sąsiedniej

354,57 zł +
VAT 23 %
(czynsz
roczny)

3 lata

Na działce znajdują się
naniesienia: ogrodzenie,
chodnik z kostki brukowej i
nasadzenia (nakłady
właściciela działki sąsiedniej).
Brak dostępu do drogi
publicznej

38,22 zł +
VAT 23 %
(czynsz
roczny)

3 lata

Poprawa warunków zagospodarowania
nieruchomości sąsiedniej

Brak planu zagospodarowania
przestrzennego.
Poprawa warunków zagospodarowania
nieruchomości sąsiedniej

1. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni. tj. od 08.08.2018 r. do 29.08.2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Węgrowie, Rynek Mariacki 16
oraz zamieszczeniu na stronie internetowej miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Informację o zamieszczeniu wykazu należy ogłosić w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym, co najmniej powiat.
Burmistrz Miasta Węgrowa
/-/ Krzysztof Wyszogrodzki

