
WYKAZ

 nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.  przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) 

podaje się do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych nieruchomości:
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Stawka czynszu za najem/dzierżawę termin wnoszenia opłat Zasady aktualizacji stawek czynszu za najem/dzierżawę

1.   0,35 zł  za 1m 2   gruntu w stosunku rocznym
2.   0,25 zł  za 1m 2   gruntu w stosunku rocznym
3.   0,31 zł  za 1m 2   gruntu w stosunku rocznym
4.   0,23 zł  za 1m 2   gruntu w stosunku rocznym
5.   0,57 zł  za 1m 2   gruntu w stosunku rocznym
6.   0,57 zł  za 1m 2   gruntu w stosunku rocznym
7.   0,27 zł  za 1m 2   gruntu w stosunku rocznym
8.   0,35 zł  za 1m 2   gruntu w stosunku rocznym
9.   0,30 zł  za 1m 2   gruntu w stosunku rocznym
10.  0,27 zł  za 1m 2   gruntu w stosunku rocznym
11. 2,45  zł  za 1m 2   gruntu w stosunku miesięcznym
12.  23,00 zł  za 1m 2   gruntu w stosunku miesięcznym
13.  23,00 zł  za 1m 2   gruntu w stosunku miesięcznym
14.  23,00 zł  za 1m 2   gruntu w stosunku miesięcznym
15.  16,50 zł  za 1m 2   gruntu w stosunku miesięcznym
16.  9,50 zł  za 1m 2   gruntu w stosunku miesięcznym
17. 10,50 zł  za 1m 2   gruntu w stosunku miesięcznym

1.  do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego
2. do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego
3. do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego
4. do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego
5. do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego
6. do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego
7. do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego
8. do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego
9. do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego
10. do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego
11. do dnia 15 danego miesiąca za dany miesiąc
12. do dnia 15 danego miesiąca za dany miesiąc
13. do dnia 15 danego miesiąca za dany miesiąc
14. do dnia 15 danego miesiąca za dany miesiąc
15. do dnia 15 danego miesiąca za dany miesiąc
16. do dnia 15 danego miesiąca za dany miesiąc
17. do dnia 15 danego miesiąca za dany miesiąc

Stawki  czynszu  za  najem  i  za  dzierżawę  wzrosną
automatycznie  po  upływie  każdego  roku  kalendarzowego
według  średniorocznego  wskaźnika  cen  towarów  i  usług
konsumpcyjnych za rok ubiegły według danych ogłaszanych
przez Główny Urząd Statystyczny w Monitorze Polskim

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. na okres 21 dni  tj. od dnia 09 czerwca 2015 r. do dnia 29 czerwca 2015 r.
Wodzisław Śl., dnia  08 czerwca 2015 r.
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