ZARZĄDZENIE NR 120/17
BURMISTRZA DUKLI
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci komunalnych przeznaczonych do oddania w najem
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 z póżniejszymi
zmianami),
art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia
21 sierpnia
1997 r.
o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2147 z późniejszymi zmianami), uchwały Nr XXX/190/05 Rady
Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie Gminy Dukla
(Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 47, poz. 545 oraz z 2011 r. Nr 170, poz. 2458), Burmistrz Dukli
zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznacza do oddania w najem nieruchomość komunalną wymienioną w wykazie stanawiącym załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli,
a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Dukli. Informację o zamieszczeniu wykazu
podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej
powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Dukli.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Bytnar
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Załącznik do Zarządzenia Nr 120/17
Burmistrza Dukli
z dnia 26 czerwca 2017 r.
WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do oddania w najem

Lp.

Księga wieczysta
działki

Numer
działki

Powierzchnia
lokalu

Opis i położenie

Przeznaczenie
nieruchomości

1

KW100560

314

99,79 m2

Zboiska 41.
Część budynku Domu
Ludowego w Zboiskach parter.

Tereny usług
publicznych – U1
z przeznaczeniem
pod prowadzenie
działalności
usługowej.

Wysokość
wywoławcza
czynszu
najmu za
miesiąc
6,50 zł/m2

Termin
opłacania
czynszu

Okres
umowy

do 10 dnia
miesiąca

Czas
nieoznaczony

Wykazano do oddania w najem od dnia 27 czerwca 2017 r. do dnia 19 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli, stronie internetowej www.bip.dukla.pl oraz prasie
lokalnej.
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