
Zarządzenie Nr 115/2017

Wójta Gminy Niebylec

z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu budynków stanowiących własność Gminy Niebylec
przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późno zm.), oraz art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późno zm.)
oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości wykaz budynków przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat
stanowiących własność Gminy Niebylec - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Zarządzen ia Nr 115/2017

Wójta Gminy Niebylec

z dnia 3 października 2017 r.

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późno zm) art. 35 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. OZ.U. z 2016 r. poz.
2147 z późno zm.) podaje do publicznej wiadomości: wykaz budynków stanowiących
własność Gminy Niebyłec przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat

Budynek o powierzchni 223 m", posadowiony na działce nr ewid. 893 w miejscowości
Konieczkowa (KW 00053236).

Budynek wyposażony jest w energię elektryczną.

Czynsz za wynajmowany lokal wynosi: 5,00 zł brutto (słownie: pięć złotych 00/1 00)
miesięcznie.

Termin wnoszenia opłat - czynsz płatny w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca
kalendarzowego.

Budynek przeznaczony jest na prowadzenie działalności statutowej Fundacji Muzeum Silników
Stacjonarnych i Techniki Rolniczej "S" Konieczkowa 76,38-114 Niebylec, tj. w szczególności
utworzenie Muzeum Silników Stacjonarnych.
Budynek jest wolny od obciążeń i zobowiązań osób trzecich.
Termin zagospodarowania nieruchomości - od dnia podpisania umowy.

Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do oddania w najem w/w
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Niebylec.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w budynku Urzędu Gminy
w Niebylcu, 38-114 Niebylec 183 (budynek byłej Policji), pok. nr 7, tel. 172773992.
Zgodnie z w/w przepisami Wykaz ten wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec na
okres 21 dni, tj. od 05.10.2017 r. do 26.10.2017 r. oraz ogłasza się w prasie i na stronie
internetowej.
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