
ZARZADZENIE NR 90.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEWA

z dnia 25 kwietnia 2417 r.

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomoSci przeznaczonych do oddania w dzierLawg.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnyrn

(.t, Dz. tJ. poz. 446 z 2016 roku z pofin. zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospcrdarce nieruchornoSciami 0,1. Dz. U, poz. 2147 z 2016r. z poLn. zm.), zarzqdzam

co nastgpuje:

$ 1. Przeznacza siE do wydzierZawienia nastqpujqcq nieruchomo66 z zasobu Gminy Miasto
Sochaczew,

Lp
Nr

ewid.
n ieru

chomo
Sci

Pow.
wm2

PoloZenie
. przy ul.

Opis
nieruchomo6ci

Przeznaczenie
w planie

miejscowym

Cel umowy Okres
umowy

WysokoSd
czynszu

I 2 J 5 o .,8 .'rird.it

I 34t5/6 20 Sena to rs k ie.j Dzialka
niezabudowana

Brak planu Dzier2awa
gruntu pod

miejsce
oarkinsowe

Do 3 lat Ustalona w
drodze

negocjacji

$ 2. Wydzierzawienie nieruchomoSci dla os6b zainteresowanych nast?pi po uptywie 2l dm,
podczas kt6rych niniejsze zarzqdzenie bgdzie wyvvieszone na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu

Miasta a ponadto informacja o wylvieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomoSci
przez ogloszenie w prasie lokalnej,

$ 3. Wykon anie zarzqdzenia powierza sig Naczelnikowi Wydziafu Mienia i Nadzoru
WlaScicielskiego.

$ 4. Zarz4dzenie wchodzi w Lycie z dniem ogloszenia.
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