Zarządzenie Nr 121/2009
Burmistrza Gminy w Rymanowie
z dnia 13.08 .2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych położonych w Milczy,
Wróbliku Królewskim, przeznaczonych do wynajmu na okres 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 261poz.2603 z póź.zm./
zarządzam, co następuje:
§1
Przeznacza się do wynajmu lokale użytkowe wymienione 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, miejscowości w której
jest położona nieruchomość, oraz umieszczeniu na stronie internetowej
www.rymanow.pl na okres 21 dni od dnia13.08.2009r. do 03.09.2009r.
§3
Wykonanie zarządzenia
powierza się Kierownikowi Referatu Finansów
i Gospodarki Mieniem Gminy Urzędu Gminy w Rymanowie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Rymanów
Nr 121/2009 z dnia 13.08.2009 r.

Wykaz
lokali użytkowych położonych w Milczy, Wróbliku Królewskim
przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.
L.p.

Oznaczenie
nieruchomości
wg ewidencji
gruntów
975/2

Powierzchnia
nieruchomośc
i
ha
0,06

Opis nieruchomości

1

Oznaczenie
nieruchomości
wg księgi
wieczystej
-

2

-

535

0,24

Lokal użytkowy położony na parterze w Domu
Ludowym we Wróbliku Królewskim o pow.
użytkowej 34 m2 składający się z 1 pomieszczenia
wyposażony w instalacje elektryczną, gazową,
wod-kan.

Lokal użytkowy położony na I pietrze w Domu
Ludowym w Milczy o pow użytkowej 41,62 m2
składający się z 5 pomieszczeń , wyposażony w
instalacje elektryczną, gazową, wod-kan.

Czynsz najmu
za 1 m2 pow.
użytkowej w
zł.
7,50
+ 22% VAT

Termin
zagospodarowa
nia
nieruchomości
Do 3 lat

7,50
+ 22% VAT

Do 3 lat

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rymanów przy ul. Mitkowskiego 14a,
miejscowości w której jest położona nieruchomość, oraz umieszczono na stronie internetowej www.rymanow.pl na okres 21 dni
tj od dnia 13.08.2009.do dnia 03.09.2009r.
Szczegółowych informacji dotyczących ww lokali udziela Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy w Urzędzie Gminy w
Rymanowie pok. Nr 8 tel. 013 43 57 952

