Zarządzenie Nr 789 /ZN/2019
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska - obr.17, oznaczonej zgodnie z ewidencją
gruntów jako działka nr 725/51 pow. 755 m2 położonej w Słupsku przy ulicy
B. Westerplatte- Jodłowa oraz ogłoszenia wykazu.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r., poz. 730), art.13 ust.1, art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. 2018 r, poz. 2204 z poźn. zm.) zarządzenia Nr 256/GN/2016 Prezydenta
Miasta Słupska z dnia 18.04.2016r. w sprawie określenia trybu wydzierżawiania nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Miasta Słupska oraz nieruchomości gruntowych będących w
zasobach Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Słupska i ustalenia minimalnych stawek
czynszu z tytułu dzierżawy tych nieruchomości oraz zarządzenia Nr 439/ZNB/2018 Prezydenta
Miasta Słupska z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie określania trybu wydzierżawiania
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Słupska oraz nieruchomości gruntowych
będących w zasobach Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Słupska i ustalenia
minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych nieruchomości.
zarządzam, co następuje :
§ 1.
Przeznaczam do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy
B. Westerplatte- Jodłowa obr. 17, oznaczonej jako działka nr 725/51 o pow. 755 m2
z przeznaczeniem na zagospodarowanie zielenią na okres od 23.09.2019 r. do 22.09.2022 r.
§ 2.
Zatwierdzam wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, stanowiący załącznik do
niniejszego zarządzenia.
Wykaz ten zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
i Biznesu Urzędu Miejskiego w Słupsku
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 789 /ZN/2019
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 sierpnia 2019 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym stanowiących własność Miasta Słupska
Obręb
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Nr działki

część działki nr 725/51
KW SL1S/00104594/8

powierzchnia do dzierżawy
(m²)
Położenie nieruchomości

755 m2
Słupsk
ul. B. Westerplatte-Jodłowa

Cel przeznaczenia
nieruchomości

zagospodarowanie zielenią

Okres dzierżawy

od 23.09.2019 r. do 22.09.2022 r.

Czynsz dzierżawny
(roczny)

Funkcja w planie

302,00 zł za pow. 755 m2 + obowiązujący pod.
VAT,
płatny z góry do dnia 20-go października każdego
kolejnego roku dzierżawy
tereny dróg publicznych zbiorczych- komunikacja kołowa11.1.KDZ

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA

