Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Orych
dnia 21 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.011.2019
BURMISTRZA MIASTA MARKI
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprztargowym na
terenie miasta Marki
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2018 r., poz.994 ze zm.) w związku z art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie
bezprzetargowym, zawarty w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz z wykazem, 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.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Marki
Jacek Orych
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.011.2019
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 18 stycznia 2019 r.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Marki, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
Lp.

Nr ewid. działki

Pow.
w m2
32,60m2

Obręb

Położenie

3-08

al. Marsz.J. Piłsudskiego 95

Oznaczenie tytułu
własności
Właściciel Gmina
Miasto Marki

Opis nieruchomości, cel umowy, okres
trwania
lokal użytkowy w budynku Urzędu Miasta
Marki, przeznaczenie filia banku, okres
umowy 31.12.2020r.

Stawka czynszu
plus 23% VAT
61,20 zł/m2
miesięcznie

1.

cz.dz.nr ewid 76
KW VII-97880

2.

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

26m2

5-02

ul. Okólna 14

Właściciel Gmina
Miasto Marki

3.

cz.dz.nr ewid.11
KW 00097098

26 m2

1-18

ul. Duża 3

Właściciel Gmina
Miasto Marki

najem lokalu użytkowego w budynku Szkoły
Podstawowej nr 1, przeznaczenie - zajęcia
z zakresu kursów na prawo jazdy, okres
umowy 3 lata.
najem lokalu użytkowego, przeznaczenie
sklepik, okres umowy do 26.06.2019r.

4,

cz.dz.nr ewid. 2/3
KW 00001105

23,7 m2

5-03

a l.J. Piłsudskiego 96

Właściciel Gmina
Miasto Marki

najem lokalu użytkowego, przeznaczenie
sklepik, okres umowy do 21.06.2019r.
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Terminy wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

do dnia 25 każdego miesiąca

Raz w roku, wg wskaźnika
inflacji ogłoszonego przez
GUS

10,50 zł/ godz.

do dnia 25 każdego miesiąca

Raz w roku, wg wskaźnika
inflacji ogłoszonego przez
GUS

25,00 zł//m2

do dnia 25 każdego miesiąca

Raz w roku, wg wskaźnika
inflacji ogłoszonego przez
GUS

25,00 zł/m2

do dnia 25 każdego miesiąca

Raz w roku, wg wskaźnika
inflacji ogłoszonego przez
GUS
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