ZARZĄDZENIE NR 24/19
BURMISTRZA DUKLI
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w najem
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami), uchwały Nr XXX/190/05 Rady Miejskiej
w Dukli z dnia 11 marca 2005 roku 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 część nieruchomości komunalnej wymienionej w wykazie
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres
21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli, a także zamieszcza na stronie internetowej 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 wynajmowana
nieruchomość.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza pracownikowi Wydziału Gospodarczego Urzędu Miejskiego
w Dukli wyznaczonemu przez Naczelnika tego Wydziału, który sprawuje nadzór nad jego wykonaniem.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Bytnar

Id: 4BD38E6D-F43E-4F24-9C33-015FCF6B3E34. Podpisany

Strona 1

Załącznik do zarządzenia Nr 24/19
Burmistrza Dukli
z dnia 18 lutego 2019 r.
WYKAZ
Nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do oddania w najem.
Lp.

Opis
nieruchomości/
lokalu

Powierzch
nia

Księga
wieczysta/
kataster
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób
zagospodarowania

Termin
zagospodarow
ania
nieruchomości

1.

Równe
pomieszczenia
(części
przyziemia)
w budynku Domu
Ludowego
w Równym,
Równe, ul. Długa
18

107 m²

KS1K/00064048
/7

Wg planu
zagospodarowania
przestrzennego:
„U1”- tereny usług
publicznych
z dopuszczeniem
usług komercyjnych
nieuciążliwych

Kwiecień/
maj 2019 r.

Działki: 2237/3,
2238/2
Obręb: Równe

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

Okres najmu

Czas
nieoznaczony

Terminy
wnoszenia
opłat/
Zasady
aktualizacji
opłat
Do 10 dnia
miesiąca

Informacja
o
przeznaczeni
u
Oddanie
w najem

Waloryzacja
w oparciu
o
średnioroczny
wskaźnik cen
towarów
i usług
konsumpcyjny
ch ogłaszany
przez Prezesa
GUS

* Do czynszu doliczany będzie należny podatek VAT.

Id: 4BD38E6D-F43E-4F24-9C33-015FCF6B3E34. Podpisany

Strona 1

