ZARZĄDZENIE Nr 41/2020
WÓJTA GMINY MANOWO
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Wójt Gminy Manowo zarządza co następuje:
§ 1. Ogłaszam wykaz w sprawie zamiaru dzierżawy niżej wym. części nieruchomości będących
mieniem Gminy Manowo, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

- cz. działki gruntu numer 245/4 o pow. 0,0032 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wyszewo
§ 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, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy, na stronach internetowych Urzędu Gminy Manowo oraz w prasie Głos Koszaliński.
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ
nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Manowo przeznaczonej do
wydzierżawienia na okres 3 lat pod ustawienie 2 nośników reklamowych poza pasem
drogowym

Nr działki

245/4

Nr księgi
wieczystej

KO1K/
00031567/

Powierzchnia Przeznaczenie
ha
w miejscowym
planie zagospo
darowania
przestrzennego
Powierzchnia Tereny zieleni z
całej działki
placem zabaw
wynosi 0,3784
ha. Lokalizację
reklam
dopuszcza się
w pasie gruntu
o szer 4m2 dla
każdego
nośnika
reklamowego
łącznej pow.
0,0032 ha
według
zaznaczonych
miejscach na
mapie

Cel

Ustawienie 2
nośników
reklamowych
poza pasem
drogowym

Stawka
kwartalna
czynszu w zł.

Okres
dzierżawy

Powierzchnie 3 lata
reklamowe:
za 1 punkt –
kwartalnie
300,0 zl.
+VAT

1. Księga wieczysta dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Posadowienie nośników reklamowych musi być zgodne z przepisami prawa budowlanego i
przepisami odrębnymi.
3. Termin płatności czynszu za dzierżawę: raz na kwartał po otrzymaniu faktury od
Wydzierżawiającego w terminie określonym w tych fakturach.

