
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 

 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.35 
ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz.651 z późn. zm.) i w wykonaniu Uchwały Nr VII/98/08 Rady 
Miejskiej w Iłży z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od  
obowiązku  przetargowego  trybu  zawierania  umów  dzierżawy  Burmistrz  Iłży  ogłasza 
wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  wydzierżawienia  i  zwalnia  z  obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.

Numer 
działki

Pow.
w m2

Wysokość 
miesięcznego 

czynszu 
najmu 
za 1  m2

Dzierżawca
Okres trwania 

umowy Cel umowy

Część 
436

 
70,00 6 zł 00 gr.

netto plus 
podatek VAT

Balcerowska 
Anna

5 miesięcy 
od 01 maja do 
30 września

nieruchomość  gruntowa 
przeznaczona na prowadzenie 

sezonowej działalności 
handlowej – ogródek piwny 

przy barze „Grosik”

80,00 6 zł 00 gr.
netto plus 

podatek VAT

Pizzeria „HIT” 
Cezara 

Baranowska

5 miesięcy 
od 01 maja do 
30 września

nieruchomość  gruntowa 
przeznaczona na prowadzenie 

sezonowej działalności 
handlowej – ogródek piwny 

przy pizzeri

Szczegółowych  informacji  o  przedmiocie  najmu  można  uzyskać  w  Urzędzie 
Miejskim  w  Iłży,  ul.  Rynek  11,  Referat  Rolnictwa,  Gospodarki  Nieruchomościami  oraz 
Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Komunalnej  i  Gospodarki  Wodnej  –  pokój  nr  27, 
tel. (048) 341-22-27 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do1500.
 

Zgodnie  z  art.35  ust.1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce 
nieruchomościami  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2004  roku Nr  261,  poz.2603  z  późn.  zm.) 
wykaz  ten  podlega  wywieszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miejskim  w  Iłży 
na okres 21 dni w terminie od dnia 28 marca 2014 roku do dnia 17 kwietnia 2014 roku.


