ZARZĄDZENIE NR 120 /2020
Burmistrza Miasta Polanica–Zdrój
z dnia 09.10.2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
oddania w dzierżawę / najem
Na podstawie ds. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713), ds. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65, z późn. Zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
Podaję do publicznej wiadomości wykaz gminnych nieruchomości gruntowych
przeznaczonych do oddania w dzierżawę / najem, na czas w części nieoznaczony a w części
oznaczony, określone w załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Podinspektorowi ds. Zagospodarowania Przestrzennego i
Mienia w Urzędzie Miejskim w Polanicy–Zdroju.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

BURMISTRZ MIASTA
(–) Mateusz Jellin

Sporządziła (4 egz.): Magdalena Kozanowska, Podinspektor ds. Zagospodarowania Przestrzennego i Mienia
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Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 120 /2020 Burmistrza Miasta Polanica–Zdrój z dnia 09.10.2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w
dzierżawę/najem

WYKAZ
Lp.

Oznaczenie
nieruchomości

1

Numer księgi
wieczystej

Powierzchnia
nieruchomości
przeznaczona do
oddania w
dzierżawę/najem
360 m²

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i
sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłaty z tytułu
dzierżawy/najmu

Płatność

163 (AM–5) obręb SW1K/00083350/2
Przy ul. F. Chopina
Na cele parkingowe
2 952 zł + podatek VAT
rocznie
Stary Zdrój
działka niezabudowana
2
326/2 (AM-9)
SW1K/00066757/0
12,10 m²
Przy ul. Parkowej
Na cele handlowe i usługowe (dwa 568,75 zł + podatek VAT
miesięcznie
330 (AM-5)
SW1K/00077354/5
20,40 m²
działka niezabudowana
kioski)
obręb Stary Zdrój
3
56/3 (AM-2)
SW1K/00095998/3
105 m²
Przy ul. Słonecznej
Na cele ogrodu przydomowego
84 zł + podatek VAT
rocznie
obręb Nowy Zdrój
działka niezabudowana
4
78/2 (AM-2)
SW1K/00083359/5
1 207 m²
Przy ul. Bystrzyckiej
Na cele parkingowe
9 897,40 zł + podatek
rocznie
obręb Centrum
działka niezabudowana
VAT
5
101/2(AM-10)
SW1K/00074277/0
9 934 m²
Przy ul. Polnej
Na cele ogrodu przydomowego
7 947,20 zł + podatek
rocznie
obręb Centrum
działka niezabudowana
VAT
6
326/2 (AM-9)
SW1K/00066757/0
Przy ul. Parkowej
Na cele kulturowe
2000 zł + podatek VAT
miesięcznie
329/3 (AM-9)
SW1K/00070163/0
1846,5 m²
działka zabudowana
329/5 (AM-5)
SW1K/00083539/1
obręb Stary Zdrój
7
102/7 (AM-5)
SW1K/00049003/5
285 m²
Przy ul. Słowackiego
Na cele ogrodu przydomowego
228 zł + podatek VAT
rocznie
obręb Nowy Zdrój
działka niezabudowana
8
29 (AM–1) obręb
SW1K/00082520/8
175 m²
Przy ul. Prusa i
Na cele ogrodu przydomowego
140 zł + podatek VAT
rocznie
Nowy Wielisław
ul. Kościuszki
Podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przez okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronach internetowych: www.polanica.pl i
www.bip.polanica.pl. Informacja o jego wywieszeniu / zamieszczeniu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat
kłodzki oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
BURMISTRZ MIASTA
(–) Mateusz Jellin

Sporządziła (4 egz.): Magdalena Kozanowska, Podinspektor ds. Zagospodarowania Przestrzennego i Mienia
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