Załącznik do zarządzenia Nr 111/2020
Burmistrza Strykowa
z dnia 2 lipca 2020 r.
Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę w na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Lp

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji gruntów
Nr KW
obręb Swędów
działka nr 70

Powierzchnia
przeznaczona
do wydzierżawienia

Opis i położenie
przedmiotu
dzierżawy

Przeznaczenie przedmiotu
dzierżawy w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego

Wysokość opłat z tytułu
dzierżawy

Termin
wnoszenia opłat

Okres
dzierżawy

Czynsz roczny w wysokości
325,51 zł

Czynsz płatny za
dany rok z góry do
dnia 30 marca, za
rok 2020 do dnia
31 sierpnia.

2 lata

Sposób zagospodarowania
1,3640 ha

1

Działka rolna
położona przy
ul Leśnej

Kw nr
LD1G/00078466/9

Działka przy drodze na
głębokość ok. 100 m nie posiada
ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego, w pozostałej
części teren łąk i pastwisk
oznaczony symbolem RŁ

Oprócz czynszu dzierżawca
uiszczał będzie należne podatki
i wszelkie inne ciężary
związane z przedmiotem
dzierżawy.

Sposób zagospodarowania
działki - użytkowanie rolnicze
obręb Swędów
działka nr 343/4 i
część działki nr 343/6

Plac przy ul.
Głównej
ok. 0,0290 ha

9.12U - teren usług o
uciążliwości nieprzekraczającej
granic terenu

Czynsz roczny w wysokości
140,00 zł + należny podatek
VAT

Sposób zagospodarowania miejsca postojowe dla klientów
sklepu.

Oprócz czynszu dzierżawca
uiszczał będzie należne podatki
i wszelkie inne ciężary
związane z przedmiotem
dzierżawy.

2
Kw nr
LD1G/00044988/7
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Czynsz płatny za
dany rok z góry do
dnia 30 marca, za
rok 2020 do dnia
31 sierpnia.

3 lata
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obręb Stryków 5
część działki nr 160/7
3

ok. 0,0385 ha
Kw nr
LD1G/00009078/8

Grunt
przylegający do
działki nr 91/3

3KGP1/2 - grunt przeznaczony
pod projektowaną zewnętrzną
południową obwodnicę miasta
Strykowa

Czynsz roczny w wysokości
77,00 zł (0,20 zł/m2
powierzchni gruntu) + należny
podatek VAT

Sposób zagospodarowania ogródek przydomowy (poprawa
warunków zagospodarowania
działki nr 91/3)

Oprócz czynszu dzierżawca
uiszczał będzie należne podatki
i wszelkie inne ciężary
związane z przedmiotem
dzierżawy.

Czynsz płatny za
dany rok z góry do
dnia 30 marca, za
rok 2020 do dnia
31 sierpnia.

3 lata

Zasady aktualizacji czynszu - wg nowych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Stryków, wprowadzonych zarządzeniem
Burmistrza Strykowa.
Niniejszy wykaz podlega publikacji od dnia 7 lipca 2020 roku do dnia 28 lipca 2020 roku.
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