
Zarządzenie Nr 115/2010
Burmistrza Gminy  Rymanów

z dnia 23.08.2010r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego, przeznaczonego 
do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat.
Działając na podstawie art.  30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o 
samorządzie gminnym /Dz.U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. /,  art.35 
ust.1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami 
/Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 z póź.zm./

zarządzam, co następuje:

 § 1
Przeznacza  się  do  wynajmu  lokal  użytkowy  wymieniony  w  wykazie 
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

   § 2
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy   ogłoszeń   w 
Urzędzie Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a,  oraz umieszczeniu  na 
stronie internetowej  www.rymanow.pl  na okres 21 dni  od dnia 23.08.2010r. 
do 13.08.2010r.

§ 3
Wykonanie  zarządzenia   powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Finansów 
i Gospodarki  Mieniem Gminy Urzędu Gminy w Rymanowie.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

http://www.rymanow.pl/


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Rymanów
Nr 115/10 z dnia 23.08.2010 r.

W y k a z
 lokal użytkowy  położony w   Klimkówce

 przeznaczony do wynajmu na czas oznaczony  do 3 lat.

L.p. Oznaczenie 
nieruchomości 
wg księgi 
wieczystej  

Oznaczenie 
nieruchomości 
wg  ewidencji 
gruntów 

Powierzchnia 
nieruchomości 
ha

Opis nieruchomości Czynsz najmu 
za 1 m2 pow. 
użytkowej  w 
zł. 

Termin 
zagospodarowan
ia 
nieruchomości 

1 KS1K 
00065400/0

3853 0,14 Lokal użytkowy położony  w  Domu Ludowym w 
Klimkówce (stara sala) o pow. użytkowej 78,90 m2 

składający się z  1 pomieszczenia ,  wyposażony w 
instalacje elektryczną. 

4,70
+ 22% VAT

Do 3 lat

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rymanów przy ul. Mitkowskiego 14a,  oraz  umieszczono na 
stronie internetowej  www.rymanow.pl na okres 21 dni tj od dnia 23.08.2010.do dnia 13.08.2010r.
Szczegółowych informacji dotyczących ww lokalu udziela   Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy  w Urzędzie Gminy w 
Rymanowie pok.  Nr 8   tel. 013 43 57 952 


