ZARZl\DZENIE NR 127/2020
BURMISTRZA MIASTA GARWOLINA
z dnia 2 listopada 2020 r.
w sprawie najrnu nieruchornosci w trybie bezprzetargowyrn
i ustalenia stawki czynszu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorUldzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w zwi'lZku z art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierprua 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z p6in. zm.)
oraz § 2 uchwaly Rady Miasta Garwolin Nr XIXl79/2008 · z dnia 28 stycznia 2008 r.
w sprawie zasad wynajmowania i wydzierzawiania nieruchomosci gruntowych - zafUldzam,
co nastypuje:
§1
Przeznacza siy do najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nlw nieruchomosci
gruntowe polo zone w Garwolinie:
1) czysc dzialki nr 892118 polozonej na osiedlu mieszkaniowym "Koszary", dla kt6rej
S,!d Rejonowy w Garwolinie prowadzi ksiygy wieczysi<! nr SIl G/00028276/6,
o l'!cznej powierzchni 20 m 2,
2) czysc dzialek nr 3134/58 i 3134/54 polozonych na osiedlu mieszkaniowym przy
ul. Kosciuszki, dla ktorych S,!d Rejonowy w Garwolinie prowadzi ksiygy wieczyst,! nr
SIlG/00012129/6, 0 l,!cznej powierzchni 25 m 2.

§2
Czynsz roczny z tytulu najmu gruntu wymienionego w § 1 pkt 1 podwyzsza siy
w stosunku do stawki z ostatniej umowy.
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§3
Wykaz nieruchomosci stanowi zal'!cznik nr 1 do zarz,!dzenia.

§4
Zarz,!dzenie wchodzi w Zycie z dniem podjycia.
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10 %

Zal~cznik

nr 1 do

zarz~dzenia

nr 127/2020 Burrnistrza Miasta Garwolina z dnia 2 listopada 2020 r.

Oznaczenie
nieruchomosci

Powierzchnia
nieruchomosci

Opis
nieruchomosci

Adres
nieruchomosci

czysc dzialki
nr 892118  KW
SII G/0002827 6/6

20 m2

czysc dzialki
zabudowana
pomieszczeniem
gospodarczym

osiedle
mieszkaniowe
"Koszary"

czysc dzialek nr
3134/54 i 3434/58
-KW
SII G/00021l29/6

25 m2

czysc dzialek
zabudowana
garaZem
metalowym

osiedle
mieszkaniowe
przy
ul. Kosciuszki

Przeznaczenie
nieruchomosci i
spos6b jej
zagospodarowania
zabudowa
wielorodzinna
z uslugami 1 MWU

brak miejscowego
planu
zagospodarowan ia
przestrzennego

-

Wysokosc
oplat z tytulu
najmu

Term in
wnoszenia
oplat

Zasady
aktualizacj i
oplat

Informacj a 0
oddaniu w najem

czynsz
roczny z
tytulu najmu
gruntu
podwyzsza
Sly
o 10%w
stosunku do
stawki z
ostatniej
umowy

czynsz
platny do 31
marca
kaZdego
roku

zmiany
wysokosci
czynszu
okreslane
na mocy

najem na okres do
3 lat na rzecz
dotychczasowego
najemcy

Zarz~dzenia

I

I

najem na okres do
3 lat na rzecz
nowego naJemcy

297,00 zl,
wtym
podatek VAT

-

I

Burrnistrza
Miasta
Garwolina
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Wykaz ten wywiesza siy w siedzibie Urzydu Miasta Garwolina na okres 21 dni, tj. do dnia 24 listopada 2020 r.
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