Tabela nr 6
Wykaz nieruchomości będących w posiadaniu miasta i podlegających miastu osób prawnych,
stanowiących własność osób trzecich - dzierŜawa, najem ,uŜyczenie
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
al. Jana Pawła II
umowa najmu z dnia
22.03.2001 r. na lokale o
pow. 209,3 m2 pow.
pomiędzy Województwem
Wielkopolskim, a Urzędem
Miasta Leszna

2.

4.

5.

6.

Stan na dzień 30.06.2005 r.
Forma władania
Ilość majątku
/ odpłatność

Stan na dzień 30.09.2005 r.
Forma władania /
Ilość majątku
odpłatność

5

6

7

8

---

---

---

najem
4.476,22 zł.
miesięcznie

lokale biurowe o
pow. 209,3 m2 pow.
uŜytkowej

---

dzierŜawa
11.220,00 zł.
miesięcznie

grunt o pow. 7.48.00
ha wysypisko śmieci

dzierŜawa
11.968,00 zł.
miesięcznie

grunt o pow.
7.48.00 ha
wysypisko śmieci

dzierŜawa
11.968,00 zł.
miesięcznie

grunt o pow.
7.48.00 ha
wysypisko śmieci

umowa najmu na lokale o
pow. 233,77m2 ( stołówka Szkoła Podstawowa Nr 5)
pomiędzy Agencją
Nieruchomości Rolnych a,
Szkołą Pod. Nr 5

---

--najem
nieodpłatny

lokale (23 szt.) o
łącznej pow.
233,77 m2
stołówka – Sz.
Pod. nr 5

najem
nieodpłatny

lokale (23 szt.) o
łącznej pow.
233,77 m2
stołówka – Sz.
Pod. nr 5

ul. 1 Maja
dz. nr 83 ark. mapy 87
( posiadanie MZBK )
ul. Rynek Zaborowski
dz. nr 355 ark. mapy 136
( posiadanie MZBK )
ul. Klonowicza 7
dz. nr 117/1 ark. mapy 47
( posiadanie MZBK )

---

---

Zarząd
przymusowy

---

---

Zarząd
przymusowy

---

---

Trzebania
działki nr 6/1, 6/4, 6/2 pow.
7.48.00 ha
umowa dzierŜawy z dnia
31.12.1997 r. pomiędzy
MZO, a Gminą Osieczna

3.

Stan na dzień 30.06.2004 r.
Forma
Ilość majątku
władania /
odpłatność
3
4

ul. Jeziorkowska

Posiadanie

Zabudowany
budynek o ilości
4 mieszkań
Zabudowany
budynek o ilości
5 mieszkań
Budynek o ilości
4 mieszkań

Zarząd
przymusowy
Zarząd
przymusowy
Przygotowany
wniosek o
zasiedzenie

Zabudowany
budynek o ilości
4 mieszkań
Zabudowany
budynek o ilości
5 mieszkań

2
1.

2

3

4

7
5

7.

8.

ul. Ofiar Katynia nr 7
dz. nr 36/2 ark. mapy 17
o pow. 596 m2
( posiadanie MZBK )
Pl. Kościuszki
Dz. nr 1/13 ark. mapy 17
o pow. 1,54.43 ha
( posiadanie Wydział
Edukacji ),

---

--Posiadanie

---

--Posiadanie

6
Nieruchomość
zabudowana
pomieszczeniami
gospodarczymi
Nieruchomość
zabudowana
salą sportową ,
rekreacje,
strzelnica

Przygotowany
wniosek o
zasiedzenie

Wniosek o nabycie

9.

dz. 1/12 ark. mapy 17 o
pow. 0,63.21 ha
- udział 212332/295466
( posiadanie Wydział
Edukacji )
Drogi powiatowe
O pow. 30 ha

---

---

---

Nieruchomość
zabudowana
Siedziba m.in.
III LO
Nieruchomości
zajęte pod drogi
powiatowe
nabyte z mocy
prawa

W trakcie
przygotowania
kart
inwentaryzacyjnych

8

