
B U R M I S T R Z 
Miasta Sule jówek 

woj. maZAiwieckic 

ZARZĄDZENIE NR S^M^OO^USa 2J04£ 

B U R M I S T R Z A M I A S T A SULEJÓWEK 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do 
wydzierżawienia 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zmianami)'*, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 poz. 1774 ze zmianami)", zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
wydzierżawienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta Sulejówek, przy ul. Dworcowej 55 w Sulejówku, na okres 21 dni. 

§ 3. Informację o wywieszeniu wykazu podać do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Sulejówek. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 
§ 5. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania; 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U . z 2015r. poz. 1890 
Zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z2015r. poz. 1777. z20 l6r . poz. 
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Załącznik Nr I 
Do Zarządzenia Burniislrza 
Miasta Sulcjcn\ek nr f>.C>H.00.^0, ^,2J(C 

z dnia 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
- (Dz.U. 2015 r. poz. 1774, ze zmianami) - Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza: 

W Y K A Z 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulejówek przeznaczonej do wydzierżaw ienia w tr> bic bezprzetargowym, 

na podstawie art. 37 ust. 2 pkt6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

Oznaczenie nieruchomości według księgi 
wieczystej oraz katastru nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości, opis, sposób 

zagospodarowania 
Kwestie umowne 

Nr działki 59/11 (część) 
Brak miejscowego planu 

zagospt)darowania 
przestrzennego. 

Przeznaczenie w studium 
i uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Miasta Sulejówek (Uchwala Nr 
LVIIl/333/2()10 

Rady Miasta Sulejówek 
z dnia 22 kwietnia 2010): tereny 

zabudowy wielort)dzinnej 
i tereny usług komercyjnych. 

Opis: nieruchomość 
niezabudowana 

Sposób zagospodarowania: 
parking i plac manewrowy 

Forma oddania 
nieruchomości umowa dzierżawy 

Nr obrębu 8 

Brak miejscowego planu 
zagospt)darowania 

przestrzennego. 
Przeznaczenie w studium 

i uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego 
Miasta Sulejówek (Uchwala Nr 

LVIIl/333/2()10 
Rady Miasta Sulejówek 

z dnia 22 kwietnia 2010): tereny 
zabudowy wielort)dzinnej 

i tereny usług komercyjnych. 

Opis: nieruchomość 
niezabudowana 

Sposób zagospodarowania: 
parking i plac manewrowy 

I M i p d P P 7 n v P7vnc7 

dzierżawy w zl, w tym 
23% VAT 

184,99 zl 

Rodzaj uż> tku B 

Brak miejscowego planu 
zagospt)darowania 

przestrzennego. 
Przeznaczenie w studium 

i uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego 
Miasta Sulejówek (Uchwala Nr 

LVIIl/333/2()10 
Rady Miasta Sulejówek 

z dnia 22 kwietnia 2010): tereny 
zabudowy wielort)dzinnej 

i tereny usług komercyjnych. 

Opis: nieruchomość 
niezabudowana 

Sposób zagospodarowania: 
parking i plac manewrowy 

Termin płatności 
czynszu 

Miesięcznie, w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania faktury 

Położenie 
nieruchomości 

ul. Głowackiego 
Sulejówek 

Brak miejscowego planu 
zagospt)darowania 

przestrzennego. 
Przeznaczenie w studium 

i uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego 
Miasta Sulejówek (Uchwala Nr 

LVIIl/333/2()10 
Rady Miasta Sulejówek 

z dnia 22 kwietnia 2010): tereny 
zabudowy wielort)dzinnej 

i tereny usług komercyjnych. 

Opis: nieruchomość 
niezabudowana 

Sposób zagospodarowania: 
parking i plac manewrowy 

Zasady aktualizacji 
czynszu 

Coroczna waloryzacja czynszu 
0 wskaźnik inflacji wg GUS 

Pow. dzierżawy 
w ha 

Do dzierżawy przeznacza się 
teren o powierzchni 0.0094 ha 

w północnej części działki 

Brak miejscowego planu 
zagospt)darowania 

przestrzennego. 
Przeznaczenie w studium 

i uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego 
Miasta Sulejówek (Uchwala Nr 

LVIIl/333/2()10 
Rady Miasta Sulejówek 

z dnia 22 kwietnia 2010): tereny 
zabudowy wielort)dzinnej 

i tereny usług komercyjnych. 

Opis: nieruchomość 
niezabudowana 

Sposób zagospodarowania: 
parking i plac manewrowy 

Okres trwania umowy 
dzierżawy 35 miesięcy 

Nr księgi 
wieczystej 

Sil M/00074569/0 

Brak miejscowego planu 
zagospt)darowania 

przestrzennego. 
Przeznaczenie w studium 

i uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego 
Miasta Sulejówek (Uchwala Nr 

LVIIl/333/2()10 
Rady Miasta Sulejówek 

z dnia 22 kwietnia 2010): tereny 
zabudowy wielort)dzinnej 

i tereny usług komercyjnych. 

Opis: nieruchomość 
niezabudowana 

Sposób zagospodarowania: 
parking i plac manewrowy 

Termin 
zagospodarowania 

nieruchomości 
Nie dotyczy 

Wywieszono: 

;io: 

Zatwierdzam: 


