WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm. )
Lp.

Położenie

Oznaczenie
geodezyjne
(gmina,
obręb,
nr i pow.
działki)

1.

gm. Sulęcin,
obręb
Sulęcin I,
Sulęcin,
działka nr
ul. Ignacego
77/4 o pow.
Daszyńskiego 0,0174 ha
49

Nr
KW

Opis nieruchomości

W ewidencji gruntów
działka oznaczona jest jako
grunty orne klasy IVa .
W obszarze działki
zlokalizowane zostały
obiekty garażowe
i gospodarcze konstrukcji
stalowej (nietrwale
związane z gruntem).
Działka posiada trójkątny,
wydłużony kształt. Rzeźba
terenu o nieznacznych
zróżnicowaniach.
Zagospodarowana jako
podwórze przy budynku
GW1U/00023471/6
mieszkalnym
wielorodzinnym
umiejscowionym na działce
sąsiedniej nr 78/3.
Nieruchomość posiada
dostęp do drogi, dojazd
z ul. Ignacego
Daszyńskiego, poprzez
działkę nr 76 stanowiącą
drogę gminną
o nawierzchni gruntowej.
W otoczeniu działki
przebiegają podstawowe
sieci komunalnoenergetyczne i gazowe.

Przeznaczenie
nieruchomości
(art. 154 ust. 2)
i sposób jej
zagospodarowania

Przeznaczenie

Termin złożenia Wartość
wniosku przez nieruchomości
osoby, którym
przysługuje
pierwszeństwo
w nabyciu
nieruchomości

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia
opłat

Obciążenia
nieruchomości

Czynsz wnoszony
będzie co pół roku:

Zgodnie ze studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy,
nieruchomość opisana
jest jako tereny
produkcyjnomagazynowe.

Do
wydzierżawienia
w drodze
bezprzetargowej
na okres 3 lat.

6 tygodni od dnia
10.470,00 zł
wywieszenia
wykazu

za I półrocze do 30
czerwca danego roku,
Stawka rocznego
za II półrocze – do 15
czynszu z tytułu
grudnia danego roku.
dzierżawy
Czynsz może być
nieruchomości
aktualizowany od dnia
Brak
gruntowej: 770,00 zł 1 stycznia roku
+ podatek VAT
następnego o wskaźnik
obowiązujący na
wzrostu cen towarów
dzień sprzedaży
i usług konsumpcyjnych
za rok poprzedni
ogłoszony przez Prezesa
GUS.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
STAROSTA SULĘCIŃSKI
/-/ T O M A S Z J A S K U Ł A

