
Załącznik do zarządzenia Nr 120/03/2018
Prezydenta Miasta z dnia 15 marca 2018 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 4/157 ca`1 m2 24974 bp. Ignacego Krasickiego/ C1.6.MW.1 50,00 zł dzierżawa bezprzetargowy
obr. 12 Romualda Traugutta tereny zabudowy mieszkaniowej na okres do 3 lat -

wielorodzinnej, z dopuszczeniem grunt pod automaty
usług nieuciążliwych wendingowe

2. 123/2 ca`1 m2 24974 Jana Buchholza C1.35.ZP 50,00 zł dzierżawa bezprzetargowy
obr. 12 tereny zieleni urządzonej, osiedlowej, na okres do 3 lat -

z dopuszczeniem sytuowania grunt pod automaty
zagospodarowania rekreacyjnego wendingowe
i sportowego, placów zabaw itp..

3. 237/19 ca`1 m2 21083 Franciszka Nierzwickiego/ D1.47.ZP,US 50,00 zł dzierżawa bezprzetargowy
obr. 19 Franciszka Sędzickiego tereny zieleni urządzonej, skwery, zieleńce, na okres do 3 lat -

z dopuszczeniem sytuowania urządzeń grunt pod automaty
i obiektów sportowo-rekreacyjnych, wendingowe

boisk sportowych, kortów tenisowych,
placów gier i zabaw itp..

4. 15/16 ca`1 m2 24792 al. Jana Pawła II C3.16.ZP,US 50,00 zł dzierżawa bezprzetargowy
obr. 23 tereny zieleni urządzonej, park, zieleniec, na okres do 3 lat -

z usługami z zakresu sportu i rekreacji, grunt pod automaty
dopuszcza się place gier i zabaw wendingowe

5. 129/4 ca`1 m2 5681 Leszczynowa E.125.ZP 50,00 zł dzierżawa bezprzetargowy
obr. 32 tereny zieleni publicznej, skwery, na okres do 3 lat -

zieleńce, z dopuszczeniem sytuowania grunt pod automaty
urządzeń i obiektów placów zabaw dla dzieci wendingowe
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6. 98/3 ca`1 m2 32810 Sadowa A.138.ZP 50,00 zł dzierżawa bezprzetargowy
obr. 5 teren zieleni urządzonej - park, zieleniec, na okres do 3 lat -

skwer, z dopuszczeniem placu zabaw, grunt pod automaty
ogrodu jordanowskiego, dopuszcza się wendingowe

urządzenia i obiekty sportowe, w tym boisk,
placów gier i zabaw, kortów, ścieżek

pieszych i rowerowych, miejsc wypoczynku

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 26 kwietnia 2018 r. włącznie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 16 marca 2018 r.
na okres 21 dni, tj. do dnia 5 kwietnia 2018 r. włącznie.

Zdjęto z tablicy dnia ......................................................................
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