OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Suchcdniów
z dnia 2S marca 2020 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do oddania w dzierżawę.
Działając na podstawie art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 slerpma
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 L, poz. 121 ze zm.)

1997

L

o gospodarce

ogłaszam co następuje:

I.
Z zasobu nieruchomości Gminy Suchedniów przeznaczam do oddania w dzierżawę niw
nieruchomości z przeznaczeniem do realizacji zadań związanych z podstawową opieką zdrowotną
na terenie gminy Suchedni ów.
I. Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz katastru
nieruchomości,
powierzchnia:
Dzialka nr 6502/4 o powierzchni 570 m' położonej w Suchedniowie przy ul. E. Peck, dla której
w Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej prowadzona jest księga wieczysta
nr KIlR/OOO10947/5,
- Działka nr 6502/8 o powierzchni 962 m' położonej w Suchedniowie przy ul. E. Peck, dla której
w Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej prowadzona jest księga wieczysta
nr KIl R/00008203/1,
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
- dla terenu na którym położone
są przedmiotowe działki brak planu zagospodarowania przestrzennego. Działki oraz znajdujące się
na nich budynki przeznaczone są w całości na realizację zadań związanych z podstawową opieką
zdrowotną na terenie gminy Suchedni ów.
3. Opis nieruchomości
- na działce nr 6502/8 znajduje się budynek dwukondygnacyjny
o powierzchni użytkowej 1723 m'. Na działce nr 6502/4 znajduje się budynek kotłowni.
4. Cena nieruchomości; nie dotyczy
S.Termin zagospodarowania
nieruchomości - po podpisaniu umowy najmu.
6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; nie dotyczy
7. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - zgodnie z przetargiem.
8. Terminy wnoszenia opłat - zgodnie z umową.
9. Zasady aktualizacji opłat - Gminie przysługuje prawo podwyższania, nie częscleJ niż raz
w roku, wysokości należnego czynszu, odpowiednio do wskaźnika wzrostu cen towarów usług
konsumpcyjnych za rok poprzedni podawanego przez GUS.
10.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysluguje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt l i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
- nie dotyczy.
II.
Ogłoszenie nInIejSZe umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy
w Suchedniowic ul. Fabryczna 5 na okres 21 dni tj. od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 15 kwietnia
2020 L
Niezależnie od tego informacja o sporządzonym wykazie i umieszczeniu go na tablicy
ogłoszeń podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
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