Załącznik do Zarządzenia Nr 15 /2020
Prezesa Zarządu Mienia Komunalnego – Lewin
Brzeski Sp. z o. o. z dnia 15.10.2020 roku

WYKAZ
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 35 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Prezes Zarządu Mienia Komunalnego Lewin Brzeski Sp. z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski
przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę:
Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Wysokość czynszu
dzierżawnego
Termin płatności

1.

Część działki nr 649/4 położonej w
Lewinie Brzeskim przy ulicy
Kilińskiego - Matejki ark. mapy 14
jedn. rej. G.337 KW nr OP 1
B/00020834/3

150,00 m2
Obciążenie:
Trwa umowa do
31 października
2020r

Tereny
mieszkaniowe
B

Sposób
Za dzierżawę gruntu
zagospodarowania pod ogród za 1 m²
jako ogród
0,35 zł + 23 %
podatku VAT
Czynsz dzierżawny
płatny do 31 maja
każdego roku

Dzierżawa na
czas określony
do 3 lat

2.

7,50 m2
Część działki nr 1325/2 położonej w
Obciążenie:
Lewinie Brzeskim przy ulicy
Trwa umowa do
Moniuszki ark. mapy 14 jedn. rej.
31 października
G.337 KW nr OP 1 B/00020834/3
2020r

Tereny
mieszkaniowe
B

Sposób
zagospodarowania
jako komórka
gospodarcza

Dzierżawa na
czas określony
do 3 lat

Za dzierżawę
komórki
gospodarczej za
1 m²
2,32 zł + 23 %
podatku VAT
Czynsz dzierżawny
płatny
do 10 każdego
miesiąca

Uwagi

3.

Część działki nr 524/6 położonej w
Lewinie Brzeskim przy ulicy
Kilińskiego - Matejki ark. mapy 14
jedn. rej. G.337 KW nr OP 1
B/00020834/3

15,00 m2
Obciążenie:
Trwa umowa do
31 października
2020r

Tereny
mieszkaniowe
B

Sposób
Za dzierżawę gruntu
zagospodarowania pod garaże- za 1m2
jako grunt pod
1,26 zł + 23% VAT
garaż blaszany
Czynsz dzierżawny
płatny do 10
każdego miesiąca

Dzierżawa na
czas określony
do 3 lat

Stawki opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę komórek , gruntu przeznaczonego pod komórki i pomieszczenia gospodarcze, pod garaże,
pod ogródki przydomowe podlegają corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS ze skutkiem od dnia 1 stycznia
każdego roku obowiązywania umowy.

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni tj. od 16 października 2020 roku do 05 listopada 2020 roku. Wykaz podlega publikacji w
prasie lokalnej , na tablicach ogłoszeń Miasta i Gminy Lewin Brzeski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu. Szczegółowe informacje
dotyczące nieruchomości można uzyskać w Z M K -Lewin Brzeski Sp. z o. o., ul. Konopnickiej 3 pok. nr 1, tel. 77 4127 663 wew. 26

