WÓJT GMrNY SOMONTNO
83-314 SOMONTNO
ul. Ccynosvy 21

ZW1.6845.1 .3.2020.AM

Somonino, dnia 04 wrzesnia 2020 roku

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOMONINO
w sprawie sporzqdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

NCI podstowie ort. 35 ust. 1 i2 ustawy z dnio 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U z 2020 roku poz. 65 z póżń zm.) Wójt
Gminy Somonino podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
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Działki o numercich porzqdkowych 1-5

Czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiajqcego w terminie do 15 - go
każdego miesiqca.
*

Wydzierżawiajqcy ma prawo coroczriej aktualizacji wysokosci czynszu poczqwszy od 01 stycznia 2021 roku o wskaźnik cen lovvoróss i
usług konsumpcyjnych podany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Podwyższenie czynszu w trybie opisanym povvyżej nie
wymaga podpisania aneksu do umowy.

Informacje ogÓlne:
*

Szczegó'tovve warunki dzierżawy określone będq w umowie dzierżawy.

*

Wykaz zostanie wyłożony do publicznej wiadomości od dnia 28 sierpnia 2020 roku do dnia 18 września 2020 roku na stronie bip.somonino
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Somonino.

Dodatkowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Somonino, pokój 1 9a, te. 58 743 23 32.
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