ZARZĄDZENIE NR 150 /2010
BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność miasta Kostrzyn
nad Odrą przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /tj. Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2010 r. N r 102,
poz. 651, ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę nieruchomość wymienioną w poniższym wykazie,
stanowiącym zasób miasta Kostrzyn nad Odrą, na okres do 3 lat.

Lp. położenie
obręb

1.

Forty
Obręb 3

powierzchnia
wm2

nr działki

2.626

2/1
1/9

przeznaczenie wysokość
czynszu
w
skali
miesiąca
( + VAT)
przebudowa
0,50 zł/m2
linii
energetycznej

Zarządzenie wywieszono dnia 22 grudnia 2010 r.
Na okres 21 dni, tj. do dnia 12 stycznia 2010 r.
§ 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, a
informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej www.kostrzyn.pl.
§ 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej i
Obsługi Inwestora.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta
Andrzej Kunt

Kostrzyn nad Odrą 2010-12-27
WYKAZ nr GP/ 10 /2010
BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
W SPRAWIE WYWIESZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651. zm./ ,
Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z
zasobu nieruchomości Miasta Kostrzyna nad Odrą.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości :
Lp. Położenie
Obręb

1.

Forty
Obręb 3

Powierzchnia
wm2

2.626

Nr działki

2/1
1/9

Przeznaczenie Wysokość
czynszu
w
skali
miesiąca
( + VAT)
Przebudowa 0,50zł/m2
linii
energetycznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni
Od dnia 28 grudnia 2010 r. do dnia 18 stycznia 2010 r.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą i zamieszcza na
stronie internetowej www.kostrzyn.pl

