
Z a rzą d zen i e Nr 20/2015 

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia 8 stycznia 2015r. 

w sprawie ogloszenia wykazów nieruchomośc i przeznaczonych do oddania w dz i erżawę 

w drodze bezprzetargowej . 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gmilmym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 
ze zm.) zarządza się co następuje : 

§l. 

Podaje się do publicznej wiadomośc i wykazy nieruchomośc i położonych w Makowie 
Mazowieckim przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
wymienionych w wykazach stanowiących zalączniki oznaczone numerami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7,8,9, 10, J1, 12, 13 i 14 do zarządzenia. 

§ 2. 

Wykazy, o których mowa w § l podlegaj ą wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogloszeń 

w Urzędzi e Miejskim w Makowie Mazowieckim, a informacja o wywieszeniu wykazów 
będzie zamieszczona w "Tygodniku Makowskim" i na stronie intemetowej miasta. 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza s i ę Kierownikowi Wydzialu Geodezji, Katastru, 
Gospodarki N ieruchomościami , Rolnictwa i Planowania Przestrzennego. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życ ie z dniem podpisania. 
\ 



Załącznik Nr l do zarządzenia 
Nr 20/2015 Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki 
z dnia 8 stycznia 2015 r. 

WYKAZ 

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 


w drodze bezprzetargowej 


l.Polożenie nieruchomości 

Maków Mazowiecki ul. Rynek 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej-Oraz ewidencji gruntów i 
budynków 

Działka Nr 895 o pow. 3082 m2 stanowiąca własność Miasta Maków Mazowiecki, dla której 
w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta Nr OS l P/00048020/6 

3. Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia 
Część działki Nr 895 o pow. 27,50 m2 

4.0pis nieruchomości 


Nieruchomość zabudowana tymczasowym budynkiem handlowym. 


S.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania 

W miej scowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki 

nieruchomość przeznaczona jest jako teren "placu miejskiego i zieleni urządzonej 
synlbol 10.ZPU. 


6.WysokoŚć czynszu dzierżawnego rocznie 
2310, 00 zł + podatek w nal eżnej wysokości 

7. Termin wnoszenia opIat 
15 dni po upływie kwartału 

8. Czas, na który umowa dzierżawy zostanie zawarta 
3 lata 

Podstawa prawna wywieszenia wykazu 
Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm./. 



'. 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia 

Nr 20/2015 Bunnistrza Miasta 
Maków Mazowiecki 
z dnia 8 stycznia 20 15r. 

WYKAZ 
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 


w drodze bezprzetargowej 


I.Położenie nieruchomości 

Maków Mazowiecki ul. I Maja 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i 
budynków 

Dzialka Nr 964/10 pow. 3669 m2 stanowiąca wlasność Miasta Maków Mazowiecki, dla 
której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta 
Nr OSI P/00002274/7. 

3. Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia 
Część dzialki Nr 964/1 o pow. 39 11J2 

4.0pis nieruchomości 


N ieruchomość zabudowana tymczasowym budynkiem hand lowym. 


5.Pr.leznaczcnie nieruchomości i sposób zagospodal'owania 

W miej scowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki 

hieruchomość przeznaczona jest pod uslugi publiczne i komercyjne - symbol UP/UCI. 


6.Wysokość czynszu dzierżawnego rocznie 
3.276,00 zl + podatek w nal eżnej wysokości 

7. Termin wnoszenia opiat 
15 dni po uplywie kwartalu 

8. Czas, na który umowa dzierżawy zostanie zawarta 
3 lata 

Podstawa pl'awn3 wywieszenia wykazu 
)\rt. 35 ust. l ustawy z dnia 2 I sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościam i 
/ Dz. U. z 20 14 r. poz. 518 ze zm./. 



'. 

'. 

Załączn ik Nr 3 do Zarządzenia 

Bunnistrza Miasta 
Maków Mazowiecki 
z dnia 8 stycznia 2015r. 

WYKAZ 
Nicruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 

w drodze bezprzetargowej 

I.Położenic nicruchomości 

Maków Mazowiecki ul. Mickiewicza 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i 
budynków 

Działka Nr 78811 9 o pow. 226 m2 s tanowiąca własność Miasta Maków Mazowiecki , dla 
której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta Nr 
OS 1 P/00002273/0. 

3. Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia 


Część dzialki Nr 78811 9 o pow. 54,60 m2 


4:0pis nieruchomości 


Na w/w terenie znajduje się tymczasowy budynek handlowy. 


S.Przeznaczenie uieruchomości i sposób zagospodarowania 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzeunego Miasta Maków Mazowiecki 

nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-mieszkaniową - symbol U/M. 


6.Wysokość czynszu dzierżawucgo roczuie 

4.586,40 zl + podatek V AT w na leżnej wysokości 


7. Termiu wnoszeuia opłat 


, 15 dni po upływie kwartału 
., 

8. Czas, ua który umowa dzieri:awy zostanie zawarta 

3 lata 
, 

Podstawa prawua wywieszeuia wvkazn 
Art. 35 ust. l ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
/ Dz. U. z 2014 r. Nr 102, poz. 518 ze zm.!. 



.. 

.. 


Załączn ik Nr 4 do zarządzenia 
Nr 20/2015 Bunnistrza Miasta 
Maków Mazowiecki 
z dnia 8 stycznia 20 15r. 

WYKAZ 

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 


w drodze bezprzetargowej 


I.Położenie nieruchomości 

Maków Mazowiecki ul. Mickiewicza 
2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i 

budynków 
Działka Nr 791/2 o pow. 686 m2 stanowiąca własność Miasta Maków Mazowiecki, dla której 
w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta 
Nr OS I P/00002273/0. 

3. Powierzchuia przeznaczona do wydzierżawienia 
Część działki Nr 79 1/2 o pow. 22 m2 

4.0pis nieruchomości 


Na w/w nieruchomośc i znajduje s ię podjazd dła niepełnosprawnych . 


5.P.-.teznaczenie nieruchomości i sposóh zagospodarowania 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki 

ni eruchomość przeznaczona jest pod zabudowę u sługowo-mieszkaniową - symbol U/M. 


6.Wysokość czynszu dzierżawnego rocznie 
26,40, 00 zł + podatek V AT w należnej wysokości 

7. Termin wnoszenia opłat 
Termu1 płatnośc i czynszu dzierżawnego zostanie usta łony w umowie. 

8. Czas, na który umowa dzierżawy zostanie zawarta 
3 lata 

Podstawa prawna wywieszenia wykazu 
~rt. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

/ Dz. U. z 201 4 r. poz. 518 ze zm./. 



.. 

.. 


Załącznik N r 5 do Zarządzeni a 

Nr 20/2015 Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki 
z dnia 8 stycznia 2015 r. 

WYKAZ 

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 


w drodze bezprzetargowej 


I.Polożenie nieruchomości 

Maków Mazowiecki ul. Buźniczna 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i 
budynków 

Działka Nr 847/ 1 o pow. 1056 m2 stanowiąca własność Miasta Maków Mazowiecki , dla 
której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta Nr 
OS 1P/OOOO 127 1 /9 

3. Powierzchnia przeznaczona do wydzieri;awienia 
Część działki Nr 847/ l o pow. 20,00 m2 

, 
4.0pis nieruchomości 

Na w/w teren ie znajduje się garaż . 

S.l>rzeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki 
nieruchomość przeznaczona jest pod zespoły garaży - symbol KG. 

6.Wysokość czynszu dzierżawnego rocznie 
270,00 zł + podatek VA T w należnej wysokości 

7. Termin wnoszenia opiat 
Termin płatności czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie. 

8. Czas, na który umowa dzierżawy zostanie zawarta 

3 lata 


Podstawa prawna wywieszenia wykazu 
Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ni eruchomośc iami 

/ Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm./. 



.. 

.. 


Załącznik Nr 6 do Zarządzeni a 

Nr 2012015 Bumlistrza Miasta 
Maków Mazowiecki 
z dnia 8 stycznia 2015 r. 

WYKAZ 

Nieruchonlości przeznaczonej do wydzier.lawicnia 


w drodze bezprzetargowej 


l.Po1oźenie nieruchomości 

Maków Mazowiecki ul. Buźniczna 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i 
budynków 

Działka Nr 84711 o pow. 1056 m2 stanowiąca własność Miasta Maków Mazowieck i, dla 
której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta Nr 
OS IP/OOOO l 27 1/9 

3. Powierzchnia przeznaczona do wydzier-.lawienia 
Część działki Nr 847/ 1 o pow. 19,00 m2

• 

4.0pis nieruchomośc i 

Na wlw terenie znajduje s ię garaż. 

S.Przeznaczenie nieruchomości j sposób zagospodarowania 
W miejscowym plan ie zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki 
ni eruchomość przeznaczona jest pod zespoły garaży - symbol KG. 

6.Wysokość czynszu dzier-.lawnego rocznic 
270,00 zl + podatek V A T w należnej wysokośc i 

7. Termin wnoszenia opłat 
Termin platnośc i czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie. 

8. Czas, na który umowa dzicr-.lawy zostanie zawarta 

Do dnia 30.09.201 7r. 


\ ' 

Podstawa prawna wywieszenia wykazu 
Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościam i,
l Dz. U. z 20 14 r. poz. 518 ze zm.!. 



.. 

' . 


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia 

Nr 2012015 Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki 
z dnia 8 stycznia 20 15r. 

WYKAZ 

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 


w drodze bezprzetargowej 


I.Polożenie nieruchomości 

Maków Mazowiecki ul. Chabrowa 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i 
budynków 

Działki Nr Nr 363/16 i 363/17 o łącznej pow. 949 m2 stanowiące własność Miasta Maków 
Mazowiecki , dla których w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest ks i ęga 

wieczysta Nr OS I P/00016973/8. 

3. Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia 
Część działek Nr Nr 363116 i 363/17 o pow. 24 m2

. 

4.0pis nieruchomości 


, Na wlw terenie znajduje się tymczasowy garaż. 


S.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzelmego Miasta Maków Mazowiecki 

nieruchomość przeznaczona jest jako teren" zabudowy mieszkaniowej j ednorodzinnej i 

zabudowy usługowej" - symbol 6.MN.U 


6.Wysokość czynszu dzierżawnego rocznie 
270,00 zł + podatek V AT w należnej wysokości 

( 

7. Termin wnoszenia opiat 
Termin płatności czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie. 

8. Czas, na który umowa dzieri:awy zostanie zawarta 
3 lata 

Podstawa prawna wywieszenia wykazu 
Art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
I Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm./. 



.. 
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Załącznik Nr 8 do Zarządzeni a 

Nr 20/2015 Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki 
z dnia 8 stycznia 2015r. 

WYKAZ 

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 


w drodze hezprzetargowej 


I.Polożenic nicl"Uchomości 

Maków Mazowiecki ul. Jaśminowa 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i 
bndynków 

Działka Nr 647/1 I o pow. 4402 1U
2 stanowiąca własność Miasta Maków Mazowiecki, dla 

której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta Nr 
OS I P 1000 16463/8 . 

3. Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia 
Część dzi ałki Nr 647/1 l o pow. 76 m2

. 

4.0pis niel"Uchomości 

Nieruchomość niezabudowana 

S.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki 
nieruchomość przeznaczona jest jako teren " rzemios ła i usług produkcyj no-teclmicznych 
zdopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej" - symbol UM' 

6. Czasowe przeznaczenie nieruchomości 

Prowadzenie upraw ogrodniczych. 

7.WysokoŚć czynszu dzier.i:awnego rocznie 
33,40 zł + podatek V A T w należnej wysokośc i 

5. Termin wnoszenia opIat 

~ Temlin płatności czynszu dz ierżawnego zostanie ustalony w umowie. 


9. Czas, na który umowa dzierżawy zostanie zawarta 
3 lata 

Podstawa prawna wywieszenia wykazu 
Art. 35 ust. l ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

I Dz. U. z 20 14 r. poz. 518 ze zm./. 



.. 
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Załącznik Nr 9 do Zarządzenia 

Nr 2012015 Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki 
z dnia 8 stycznia 20 t5r. 

WYKAZ 

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 


w drodze bezprzetargowej 


l.Polożenie nieruchomości 

Maków Mazowiecki ul. Jaśminowa 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i 
budynków 

Działka Nr 647/ 11 o pow. 4402 lUz stanowiąca własność Miasta Maków Mazowiecki , dla 
której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta Nr 
OS tP/OOO 16463/8. 

3. Powierzchnia pn:eznaczona do wydzierżawienia 
Część działki Nr 647/1 1 o pow. 268 m2 

4.0Jlis nieruchomości 
Nieruchomość uiezabudowana 

S.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki 
ni eruchomość przeznaczona jest jako teren " rzemiosła i usług produkcyj no-technicznych 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej" - symbol UM' 
( 

6. Czasowe przeznaczenie nieruchomości 

,Prowadzenie upraw ogrodniczych. 

7.Wysokość czynszu dzierżawnego rocznie 
117,80 zł + podatek V AT w należnej wysokośc i 

8. Termiu wnoszenia opłat 
Termin płatności czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie. 

9. Czas, na który umowa dzierżawy zostanie zawarta 
3 lata 

Podstawa prawna wywieszenia wykazu 
Art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm./. 



.. 
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Załącznik Nr 10 do Zarządzenia 
Nr 2012015 Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki 
z dnia 8 stycznia 2015r. 

WYKAZ 

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 


w drodze bezprzetargowej 


l.Polożenie nieruchomości 

Maków Mazowiecki uL Jaśminowa 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i 
budynków 

Działka Nr 647/11 o pow. 4402 m2 stanowiąca własność Miasta Maków Mazowiecki , dla 
której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta Nr 
OS l P /00016463/8. 

3. Powierzchnia przezllaczona do wydzierżawienia 
Część działki Nr 647/11 o pow. 245 m2

. 

4.0pis nieruchomości 
Nieruchomość niezabudowana 

S.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki 
nieruchomość przeznaczona jest jako teren " rzemiosła i usług produkcyjno-tecJmicznych 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej " - symbol UM' 
\ .. 

6. Czasowe przeznaczenie nieruchomości 
Prowadzenie upraw ogrodniczych. 
( 

7.WysokoŚć czynszu dzierżawnego rocznie 
107,60 zł + podatek V AT w należnej wysokości 

8. Termin wnoszenia opiat 
Termin płatności czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie. 

9. Czas, na który umowa dzierżawy zostanie zawarta 
'.' 3 lala 

Podstawa prawna wywieszenia wykazu 
Art. 35 usl. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

/ Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.!. 



.. 
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Zalącznik Nr I I do Zarządzenia 
Nr 20/2015 BumJistrza Miasta 
Maków Mazowiecki 
z dnia 8 stycznia 2015r. 

WYKAZ 

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 


w drodze bezprzetargowej 


l.Polożenie nieruchomości 

Maków Mazowiecki ul. Jaśminowa 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i 
budynków 

Dzialka Nr 647/1 J o pow. 4402 m2 stanowiąca własność Miasta Maków Mazowiecki, dla 
której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta Nr 
OS l P /000 J6463/8. 

3. Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia 
Część dzialki Nr 647/11 o pow. 128 m2 

4.0pis nieruchomości 
N ieruchomość niezabudowana 

S.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki 
nieruchomoŚĆ przeznaczona jest jako teren "rzemiosła i uslug produkcyjno-technicznych 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej" - symbol UM', 

6. Czasowe przeznaczenie nieruchomości 
Prowadzenie upraw ogrodniczych. 

7.WysokoŚć czynszu dzierżawnego rocznie 
56,20 zl + podatek V A T w należnej wysokości 

8. Termin wnoszenia opiat 

-' Termin płatności czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie. 


9. Czas, na który umowa dzierżawy zostanie zawarta 
, 3 lata 

Podstawa prawna wYWieszenia wykazu 
Art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
/ Dz. U. z 20 14 r. poz. 518 ze zm./. 



.. 
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Załącznik Nr 12 do Zarządzenia 

Nr 20/2015 Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki 
z dnia 8 stycznia 2015r. 

WYKAZ 

NieJ'Uchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 


w drodze bezprzetargowej 


I . Położenie nieJ'Uchomości 

Maków Mazowiecki ul. Jaśminowa 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gJ'Untów i 
budynków 

Działka Nr 647/1 1 o pow. 4402 m2 stanowiąca własność Miasta Maków Mazowiecki, dła 
której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta Nr 
OS 1 P/00016463/8. 

3. Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia 
Część działki Nr 647/110 pow. 371 m2 

. 
4.0pis nieJ'Uchomości 
N ieruchomość niezabudowana 

S.Przeznaczcnie nicruchomości i sposób zagospodarowania 
W miej scowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki 
nieruchomość przeznaczona jest jako teren " rzemiosła i usług produkcyjno-technicznych 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej" - symboł UM' 

6. Czasowe przeznaczenie nicJ'Uchomości 
Prowadzenie upraw ogrodniczych. 

7.WysokoŚć czynszu dzierżawnego rocznie 
163,00 zł + podatek V A T w nałeżnej wysokości 

8. Termin wnoszenia opłat 
Termin płatności czynszu dzierżawnego zostanie ustałony w umowie. 

9. Czas, na który umowa dzierżawy zostanie zawarta 
3 lata 

Podstawa prawna wywieszenia wykazu 
Art. 35 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
/D z. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.l. 



Załącznik Nr 13 do Zarządzenia 

Nr 2012015 BUl111istrza Miasta 
Maków Mazowiecki 
z dnia 8 styczn ia 20 15r. 

WYKAZ 

Nieruchomości przeznaczonej do wydzier.lawienia 


w drodze bezprzetargowej 


l.PoJoŻenie nieruchomości 

Maków Mazowiecki ul. Jaśminowa 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i 
budynków 

Działka Nr 647/11 o pow. 4402 m2 stanowiąca własność Miasta Maków Mazowiecki, dla 
której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta Nr 
OS l P/OOO I 6463/8. 

3. Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia 
Część dzialki Nr 647/11 o pow. 58 m2 

4.0pis nieruchomości 
Nieruchomość niezabudowana 

S.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania 
W miejscowym plan ie zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki 
nieruchomość przeznaczona jest jako teren " rzemiosła i usług produkcyjno-techn icznych 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej" - symbol UM' 

6. Czasowe przeznaczenie nieruchomości 
Prowadzenie upraw ogrodniczych. 

7.Wysokość czynszu dzierżawnego rocznie 
25 ,50 zl + podatek VAT w należnej wysokości 

8. Termin wnoszenia opiat 
Tennin płatnośc i czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie. 

9. Czas, na który umowa dzierżawy zostanie zawarta 
3 lata 

Podstawa prawna wywieszenia wykazu 
Art. 35 ust. I ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.l. 



I 
~ 

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia 

Nr 20/20 15 Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki 
z dnia 8 stycznia 2015r. 

WYKAZ 

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 


w drodze bezprzetargowej 


t .Położenie nieruchomości 

Maków Mazowiecki ul. Władysława Broniewskiego 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i 
budynków 

Działka Nr 543/10 o pow. 187 m2 stanowiąca własność Miasta Maków Mazowiecki, dla 
której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta Nr 
OS IP/00028096/3. 

3. Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia 
Dzialka Nr 543/1 Oo pow. 187 m2 

4.0pis nieruchomości 
N ieruchomość niezabudowana 

S.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania 
W miej scowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki 
nieruchomość przeznaczona j est jako teren "zieleń nieurządzona" - symbol ZN ' 

6.Wysokość czynszu dzierżawnego rocznie 
185,00 zł + podatek VAT w należnej wysokości 

7. Termin wnoszenia opłat 
Termin płatnośc i czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie. 

8. Czas, na który umowa dzierżawy zostanie zawarta 
3 lata 

Podstawa prawna wywieszenia wykazu 
Art. 35 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
1Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm./. 




