OGŁOSZENIE BURMISTRZA MOGILNA
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:

L.p.

1.

2.

3.

4.

Oznaczenie
nieruchomości według
księgi wieczystej
oraz katastru
nieruchomości
BY1M/00017128/3
działka nr 187/5
Obręb ewidencyjny:
Mogilno
BY1M/00030723/1
działka nr 187/7
Obręb ewidencyjny:
Mogilno

BY1M/00027124/8
część działki nr 605/8
Obręb ewidencyjny:
Mogilno

BY1M/00013420/2
część działki nr 1864
Obręb ewidencyjny:
Mogilno

Pow.
w m2

192

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób
zagospodarowania,
termin
zagospodarowania
nieruchomości

Działka położona w Mogilnie
przy ul. Kasprowicza

Brak miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego.

Rodzaj użytku:
RIIIb

341

Działka położona w Mogilnie
przy ul. Benedyktyńskiej

Dzierżawa nieruchomości
na cele warzywnicze
na okres 3 lat.

Brak miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego.

400
Rodzaj użytku:
RIVa

150

Działka położona w Mogilnie
przy ul. Mickiewicza 42B
zabudowana budynkiem
murowanym, w którym mieści
się siedziba Polskiego
Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych w Mogilnie.
Rodzaj użytku:
Bi

Dzierżawa nieruchomości
na cele warzywnicze
na okres 3 lat.

Wysokość opłat, termin
wnoszenia opłaty z tytułu
dzierżawy
Czynsz płatny w stosunku
rocznym w wysokości 19,20 zł
w terminie do 30 września
każdego roku.
Czynsz płatny w stosunku
rocznym w wysokości 34,10 zł
w terminie do 30 września
każdego roku.

Czynsz płatny w stosunku
rocznym w wysokości 41,00 zł
w terminie do 30 września
każdego roku.

Brak miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Użyczenie części
zabudowanej
nieruchomości na okres
3 lat.

bezpłatnie

Aktualizacja opłaty

Aktualizacja
stawki czynszu
dzierżawy
może być dokonywana
na podstawie pkt 11
lit. b i pkt 13
załącznika
do uchwały
nr XXVI/247/08 Rady
Miejskiej w Mogilnie
z dnia 8 października
2008 r. w sprawie
ustalenia zasad
oddawania gruntów
Gminy Mogilno
w dzierżawę
oraz określania
wysokości czynszów.

Informacja
o przeznaczeniu
do oddania
w dzierżawę
Bezprzetargowo
na rzecz poprzedniego
dzierżawcy
pkt. 8 lit „h”
załącznika
do uchwały
nr XXVI/247/08 Rady
Miejskiej
w Mogilnie
z dnia 8 października
2008 r.
w sprawie ustalenia
zasad oddawania
gruntów Gminy
Mogilno
w dzierżawę
oraz określania
wysokości czynszów.

Użyczenie na rzecz Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych w Mogilnie
w celu realizacji zadań statutowych PZHGP

Bliższych informacji na temat ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1 (pokój 213), pod nr telefonu 52 318 55 39.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie oraz na stronie internetowej www.bip.mogilno.pl na okres 21 dni, tj. od 13.02.2020 r. do 05.03.2020 r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 13.02.2020 r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

..…… .2020 r.

