ZARZĄDZENIE Nr 107/2016
WÓJTA GMINY MANOWO
z dnia 03 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będących mieniem
Gminy Manowo.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz.1774 ze zm. ), Wójt Gminy Manowo zarządza co następuje:
§ 1. Ogłaszam wykaz w sprawie zamiaru dzierżawy niżej wym. części nieruchomości będącej
mieniem Gminy Manowo, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- cz. działek nr: 72 obr. Cewlino, nr 3/56 obr. Bonin, nr 96 obr. Manowo, nr 314/2 obr.
Wyszewo, nr 47 i 230/16 obr. Rosnowo
2. Określenie terminu dzierżawy i sprzedaży nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni, podczas,
których niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Manowo. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie
internetowej "Monitor Urzędowy", na tablicy ogłoszeń Urzędu, na tablicy ogłoszeń sołectwa
Manowo oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Manowo.
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY

Wójt Gminy Manowo podaje do publicznej wiadomości wykaz o zamiarze wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym części nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo.

Przedmiotem dzierżawy jest:
- cz. działek nr: 72 obr. Cewlino - 1 szt., nr 3/56 obr. Bonin – 2 szt., nr 96 obr. Manowo – 2 szt.,
nr 314/2 obr. Wyszewo – 2 szt., nr 47 i 230/16 obr. Rosnowo – 4 szt. z przeznaczeniem na
usytuowanie pojemników na odzież używaną. Czynsz dzierżawny płatny będzie rocznie z góry
w miesiącu styczniu danego roku po otrzymaniu faktury i wynosić będzie 200 zł. netto + należny
podatku VAT = 246,00 zł. brutto za 1 pojemnik ( 246,00 zł. x 11 szt. = 2.706,00 zł. brutto)
Dzierżawa zostanie zawarta na okres 3 lat dla PPHU WTÓRPOL Skarżysko – Kamienna.
Czynsz dzierżawy za pojemniki ustalono według Zarządzenia Wójta Gminy Manowo Nr 19/2015
z dnia 02 marca 2015 roku.
Stawka czynszu dzierżawnego podana w wykazie przestanie obowiązywać w przypadku zmiany
przedmiotowego Zarządzania Wójta Gminy Manowo.
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni
w siedzibie miejscowego Urzędu Gminy od 04 listopada 2016 r. do 25 listopada 2016 r. a ponadto
informację o wywieszeniu podano do publicznej wiadomości do prasy internetowej
MonitorUrzedowy.pl, na strony internetowe Urzędu Gminy Manowo oraz na tablicę ogłoszeń
sołectwa Manowo i Rosnowo. Po tym terminie część w/wym. działek zostanie wydzierżawiona.
Dodatkowych informacji o przedmiotowych nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy
p. nr 17 – I piętro.

Do wiadomości :
1. Tablica ogłoszeń U. Gm.
2. Tablica ogłoszeń sołectwa Manowo,Rosnowo, Cewlino, Bonin i Wyszewo
3. a/akta

