Urząd Miejski w Wasilkowie
BIP Urzędu Miejs kieg o w Was ilkowie

Wykaz nieruchomości do dzierżawy na okres do 3 lat pod działalność gospodarczą
WYKAZ
nieruchomości do dzierżawy na okres do 3 lat pod działalność gospodarczą obciążonej podatkiem Vat.
Nr działki

Pow.

Nr KW

Położenie, ulica

ha

1059/50

0,0300

BI1B/00064912/0 Wasilków ul.
Supraślska

Przeznaczenie w
Forma
planie przestrzennego dzierżawy
zagospodarowania
brak planu

Czynsz
roczny w zł.
netto

bez przetargu 2.400,-

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w prasie lokalnej i na
stronie internetowej tut. Urzędu.
Wasilków, dnia 09.12.2015 r.
Sprawę prowadzi inspektor
Czesława Łukaszewicz
tel.85-71-85-233 w.24

Załączniki
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na okres do 3 lat pod działalność gospodarczą.pdf (PDF, 181,22 KB)
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indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków
2018-02-28 13:46:38

Czytaj więcej
Ogłoszenie o zamówieniu dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej
i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości
infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój
niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem Obszarze
Funkcjonalnym”
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Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Przebudowa
oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej
w ramach Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w
Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu
publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża
oświetlenia ulicznego
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Czytaj więcej
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Białostockiej, na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków
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Czytaj więcej
Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Modernizacja ul. Rabczyńskiego w
Wasilkowie
2018-02-06 12:13:56

Czytaj więcej
Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub
elektrycznej w gminie Wasilków
2018-02-01 14:30:52

Czytaj więcej
Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień dot. zamówienia pn. Przebudowa terenu
rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie
2018-01-31 13:04:38

Czytaj więcej
Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Modernizacja ul.
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Czytaj więcej
Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w
ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach Przebudowy i
rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej
w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie
Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i
rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża oświetlenia ulicznego
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