Ogłoszenie: wykaz nieruchomości

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 23 grudnia 2020 o 14:48:28. Zobacz poniżej różnice
pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
BURMISTRZ Radlina informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2020 r., poz. 65 ze zmianami) na stronie internetowej www.radlin.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radlin przy ul. J. Rymera 15 wywieszony został na
okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Radlinie przy ul. Rybnickiej
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Radlina
podaje do publicznej wiadomości: że Miasto Radlin przeznacza do oddania w dzierżawę
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomość stanowiącą własność Miasta
Radlin położoną w Radlinie przy ul. Rybnickiej oznaczoną w ewidencji gruntów, obręb
Radlin, mapa 5 cz. dz. 2064/185 o pow. 825 m² GL1W/00045633/4
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Radlin ww. nieruchomość położona
jest w terenach zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U1. Sposób
zagospodarowania: gazowa stacja paliw
Wysokość czynszu dzierżawnego:
13,00 zł za 1 m²/1m-c + 23% VAT
1,00 zł za 1 m²/1m-c + 23% VAT
Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu czynszu dzierżawnego może być dokonywana
na podstawie Zarządzenia Burmistrza Radlina.
Wykaz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.radlin.pl oraz wywieszeniu na
tablicy
ogłoszeń tut. Urzędu Miasta na okres 21 dni zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r, poz. 65 ze zmianami).
Radlin, dnia 23.12.2020r.
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płatny jest w terminie do dnia 15-go każdego
miesiąca.<br> Aktualizacja opłaty rocznej z
tytułu czynszu dzierżawnego może być
dokonywana<br>na podstawie Zarządzenia
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Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach
technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

|4

