Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Orych
dnia 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2019
BURMISTRZA MIASTA MARKI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania
w najem w trybie bezprzetargowym
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506) w związku z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najmu w trybie bezprzetargowym stanowi
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych na okres 21 dni oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Marki, a informacje o wywieszeniu zamieszcza się w prasie lokalnej, o zasięgu
powiatu wołomińskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Marki
Jacek Orych
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.71.2019
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 30 maja 2019 r.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Marki, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
Lp.

Nr ewid. działki

Pow.
w m2

Obręb

Położenie

Oznaczenie tytułu
własności

Opis nieruchomości, cel umowy, okres
trwania

Stawka czynszu
plus 23% VAT

Terminy wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

1.

cz.dz.nr ewid.27/3 KW
WA IW/00119026/7

574,63m2

5-02

ul. Okólna 14

Właściciel Gmina
Miasto Marki

Najem hali sportowej w budynku S.P.
Nr 1, zajęcia sportowe, okres umowy do
31 grudnia 2019 roku

50,00 zł/ godz.

do dnia 25 każdego miesiąca

Raz w roku, wg wskaźnika
inflacji ogłoszonego przez
GUS

2.

cz.dz.nr ewid.27/3 KW
WA IW/00119026/7

200m2

5-02

ul. Okólna 14

Właściciel Gmina
Miasto Marki

Najem sali gimnastycznej w budynku S.P.
Nr 1, treningi karate dla dzieci, okres umowy
do 30 czerwca 2020 roku

50,00 zł/ godz.

do dnia 25 każdego miesiąca

Raz w roku, wg wskaźnika
inflacji ogłoszonego przez
GUS

3.

cz.dz.nr ewid. 73/3

1305m2

1-07

ul. Wczasowa 5

Samoistny
posiadacz Gmina
Miasto Marki

20,00 zł/ godz.

do dnia 25 każdego miesiąca

Raz w roku, wg wskaźnika
inflacji ogłoszonego przez
GUS

4,

cz.dz.nr ewid. 73/3

1305m2

1-07

ul.. Wczasowa 5

Samoistny
posiadacz Gmina
Miasto Marki

85,00 zł/ godz.

do dnia 25 każdego miesiąca

Raz w roku, wg wskaźnika
inflacji ogłoszonego przez
GUS

5.

cz.dz.nr ewid. 73/3

1305m2

1-07

ul. Wczasowa 5

Samoistny
posiadacz Gmina
Miasto Marki

Najem boiska z trawy sztucznej,
przeznaczenie treningi gry w piłkę nożną,
okres umowy do dnia 30 października
2019 roku.
Najem boiska z trawy sztucznej,
przeznaczenie treningi gry w piłkę nożną,
okres umowy do dnia 29 października
2019 roku.
Najem boiska z trawy sztucznej,
przeznaczenie treningi gry w piłkę nożną,
okres umowy do dnia 30 września 2019 roku.

85,00 zł/ godz.

do dnia 25 każdego miesiąca

Raz w roku, wg wskaźnika
inflacji ogłoszonego przez
GUS
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