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WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY

Burmistrz  Zwierzyńca,  działając  zgodnie  z art. 35, ust. I i2  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997  r. o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U. z 2021 r.

poz.  1899 z późn.  zrn.),  art. 30 ust 2 pkt  3 ustawy  z dnia 8 marca  1990 r. o sarnorządzie  gmiru'iym  (Dz.  U. z 2023 r. poz. 40) oraz Uchwałą

Nr  XVI/91/03  Rady  Miejskiej  w Zwierzyńcu  z dnia  25 września  2003 r. w sprawie  zasad gospodarowania  mieniem  Gminy  Zwierzyniec

p o d aj  e d o p u b l i c z n e j  w  i a d o m o ś c i

wykaz  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy  Zwierzyniec,  przeznaczonych  do dzierżawy:

Lp. Nr  działki Powierzchnia Położenie/  Opis Przeznaczenie Kwota

Czynszu

(netto)

Płatność

Nr  KW Okres  dzierżawy

1. }344 4 miejsca
handlowe Zwierzyniec/  Park

Środowiskowy
przy  ul.  Wachniewskiej

miejsca  handlowe  oferujące  sprzedaż

pamiątek,  rękodzieła,  produktów

regionalnych

9,28 zł/m2

mleSlęCZnle

do 20 dnia  każdego

mleSlEICa

ma_) - WrZeSlen

2. 1386/2 4 stoiska

handlowe Zwierzyniec/  stoiska  handlowe

na  deptaku  przy  ul.

Wachniewskiej

stoiska  handlowe  oferujące  sprzedaż

pamiątek,  rękodzieła,  produktów

regionalnych

200 zł/stoisko

nlieSlęCZnie

do 20 dnia  każdego

mleSlĄCa

ma]  - WrZeSlen

3. 1386/2 4 miejsca

liandlowe

po 1,5 m2

każde

Zwierzyniec/  miejsca  handlowe

na deptaku  przy  ul.

Wachniewskiej

miejsca  handlowe  oferujące  sprzedaż

pamiątek,  rękodzieła,  produktów

regionalnych

IOO zł/miejsce

miesięcznie

do 20 dnia  każdego

miesiąca

l'naj - wrzesień

4.

1277/9

część  działki

40 m-
Zwierzyniec  ul.  Podpułkownika

Prusa,,Adama"

Grunt  pod  ustawienie  drewnianego

sklepu

139,20  zł

mleSlęCZnle do 20 dnia  każdego

miesiącaZA1Z/00060643/
3

3 lat



5. 1409/2

0,5000  ha
Zwierzyniec

Prowadzenie  Parku  linowego

2550,00  zł

rocznie

W dwóch  ratach  do

20 czerwca  i20

grudnia  każdego

roku
ZA1Z/00094662/

9

5 lat

6. 1377/8
7ixiipia';»yn;pr/riarla;nrr  rirrty  ii1

Usługi/przewóz  osób  kolejką 76,56  zł do 20 dnia  każdego

LZA/00057064/6

22 m2 lr  YY I VI  Ł  J  lll  LM  H  al  I  1116 H  I Ł  7  u  1.

Biłgorajskiej
turystyczną mleSlęCZnle mleSlEICa

maj - wrzesień

7. 896
0_2769  ha Kritnhnrlv

Cele  rolnicze 32,09  zł

rnr.znip

do 20 dnia  marca

każdegol  Łit

LZA/00126955/4
"-""""J -  --  -  -  D  -

roku

8. 1215

0,1495  ha
Zwierzyniec

Cele rolnicze

17,33 zł

rocznie

do 20 dnia  marca

każdego  roku

ZAIZ/00065773/

8

3 lat

9. 490
ń  1 Q')T  k, 7-.:-  _  -  .-  :.-  .-

Cele rolnicze 21,17  zł do 20 dnia  marca
L  .  4  A ,  .,.  -  .L..Q  1._.+

LZA/00008851  /2

U,lOAlIRl ŁWlerZYIlle(; _) laL rlAV[}lC: Ai16u(;gt)  lt)Au

Stawka  czynszu  podlega  waloryzacji  raz w roku  począwszy  od miesiąca  następującego  po ogłoszeniu  wysokości  średniorocznego  wskaźnika

cen  towarówiusług  konsiunpcyjnych  ogółem  podawanego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego.  Do  kwot  czynszu  dolicza  się  podatek

od towarów  i usług  (VAT)  w wysokości  określonej  przepisarni  ustawy.  Kwota  czynszu  dzierżawnego  płatna  jest,  na konto  Gminy  Zwierzyniec

w PBS  w  Zamościu  O/Zwierzyniec  nr  konta  38 9644  1062  2005  6200  5197  0001.

Niniejszy  wykaz  zostaje  wywieszony  na okres  21 dni  na tablicach  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w  Zwierzyńcu,  ul. Rynek  1, 22-470  Zwierzyniec

oraz  na stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  www.zwierzyniee.e-biuletyn.pl.  Informacja  o zamieszczeniu  wykazu  będzie  podana  do publicznej

wiadomości  przez  ogłoszenie  w  prasie  lokalnej  o zasięgu  obejmującym  co najrnrńej  powiat,  na terenie  którego  położona  jest  nieruchomość.

Szczegółowe  infomiacje  na temat  nieruchomości  objętych  niniejszym  wykazem  można  uzyskać  w pokoju  nr 2 tut. urzędu  lub pod  nr tel.

846872011.

Wywieszono  na tablicy  ogłoszeń  w dniu  02.03.2023  r.

Zdjęto  z tablicy  ogłoszeń  w dniu


