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Ropczyce, 2020-11-30

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Ropczyce
przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
Położenie – Obręb
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Ww. część działki nie jest zabudowana, położona przy skrzyżowaniu ulic
Przemysłowej, Kolejowej i Brzozowej w Ropczycach.

Przedmiotowa działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego nr 6/2/2004 odcinka drogi publicznej zbiorczej łączącej drogę
krajową nr 4 w Brzezówce z ul. Przemysłową w Ropczycach, poprzez
skrzyżowanie z ul. Kolejową w Ropczycach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986,
uchwalonym uchwałą nr XXII/214/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia
Przeznaczenie
15 października 2004 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 127 z dnia
nieruchomości
17 listopada 2004 r.
i sposób jej
zagospodarowania Przeznaczenie nieruchomości w planie:
– istniejący odcinek drogi wojewódzkiej nr 986 tj. ul. Kolejowa i skrzyżowanie z
projektowaną drogą zbiorczą 1KDZ, z przedłużeniem do ul. Przemysłowej
(symbol 3KDG ustaleń planu).
Działka nie jest zagospodarowana.
Wysokość opłat
z tytułu najmu

Czynsz najmu zgodnie z Zarządzeniem nr SO.0050.1.141.2019 Burmistrza
Ropczyc z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości czynszu za dzierżawę
i najem nieruchomości wynosi 40,30 zł/miesiąc + podatek VAT(23%)
Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest do uiszczania podatku.

Terminy
wnoszenia opłat
Informacje
o przeznaczeniu
do oddania
w najem

Czynsz najmu płatny do dnia 15-go każdego następnego miesiąca.
Podatek płatny jest w terminach do dnia:
15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
Zarządzenie nr SO.0050.1.276.2020 Burmistrza Ropczyc
z dnia 30-11-2020 r.

____________________
(- niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości na okres 21 dni
a także na stronach internetowych właściwego urzędu,
- informacja o zamieszczeniu wykazu na stronie internetowej zostanie podana w prasie lokalnej,
________________________________________________________________________________________________________________________
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