
Zarzadzenie Nr 145/2013

Wójta Gminy Niebylec

z dnia 15 pazdziernika 2013r

w sprawie ogloszenia wykazu lokali stanowiacych wlasnosc Gminy Niebylec
przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity OZ.u. z 2013r poz. 594 oraz art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami (Oz.U. z 2010 r Nr 102 poz. 2603
z pózniejszymi zmianami) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy

z a r z a d z a m co nastepuje:

§ l
Podac do publicznej wiadomosci wykaz lokali stanowiacych wlasnosc Gminy Niebylec,
przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat, stanowiacy zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.



Zalacznik do Zarzadzenia Nr 145/2013
Wójta Gminy Niebylec
z dnia 15 pazdziernika 2013r

Wójt Gminy Niebylec dzialajac na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013r poz. 594) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami (Oz.U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z
pózniejszymi zmianami)

podaje do pll h/icznej wiadoll/osci

wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat -stanowiacych wlasnosc Gminy
Niebylec.

Pawilon handlowy wraz z zapleczem magazynowym, posadowiony na dzialce nr 73/5
polozonej w Niebylcu. Powierzchnia uzytkowa pawilonu to 40 m2.
Pawilon wyposazony jest w energie elektryczna oraz instalacje wodno - kanalizacyjna.
Cena wywolawcza czynszu za najem lokalu wynosi 300 zl netto i jest równowartoscia
jednomiesiecznej stawki czynszu.
Lokal przeznaczony jest na prowadzenie w nim dzialalnosci handlowo - uslugowej.
Lokal jest wolny od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich.

Termin i warunki przetargu zostana podane do publicznej wiadomosci odrebnym ogloszeniem.

Szczególowe informacje o nieruchomosci mozna uzyskac w Urzedzie Gminy
w Niebylcu, pok. Nr 16 ( tel. 0-17 277-39-93)


