Iława, 3 listopada 2020 r.

TIZ.6845.2.6.2020

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 65
z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr XXI/195/2012 Rady Gminy Iława z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania
nieruchomościami będącymi własnością Gminy, w tym w szczególności zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania
nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Iława oraz Uchwały Nr XXI/200/20 Rady Gminy Iława z dnia 25 września 2020 r. w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Ławice, na okres do 10 lat.

Wójt Gminy Iława
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Nr
L.p.

ewidencyjny
działki

Obręb
geodezyjny

Nr KW

Opis
nieruchomości

Okres

Przeznaczenie

Czynsz

trwania

przedmiotu

miesięczny

umowy

dzierżawy

(zł)

Termin wnoszenia
opłat

Działka gruntu
przeznaczona pod

Działka gruntu o pow.

podjęcie czynności

2,2700 ha, położona

przygotowawczych,

w obrębie

poprzedzających

geodezyjnym Ławice.

1.

102/1

Ławice

EL1I00018096/5

Zgodnie z
miejscowym planem
są to tereny
oznaczone jako
P – tereny składu,
przemysłu, hodowli

realizację planowanego
do 10 lat

zamierzenia
inwestycyjnego oraz

2.233,68 zł
brutto

Czynsz dzierżawny płatny z
góry do 10 dnia każdego
miesiąca

realizację samej
inwestycji – fabryka
elementów
kompozytowych

Czynsz dzierżawy może być waloryzowany raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni,
ogłaszany przez Prezesa GUS.
Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Gminy Iława i Sołectwie Ławice. Informacja
o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu i BIP: http://bip.gmina-ilawa.pl/,
https://www.gmina-ilawa.pl/
Iława, dnia 03.11.2020 r.
Wywieszono dnia, 03.11.2020 r.
Zdjęto dnia ……………………….
Otrzymuje: Sołtys wsi Ławice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

