ZARZĄDZENIE NR 62/19
BURMISTRZA DUKLI
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeznaczenia pomieszczeń w budynku Domu Ludowym w Zawadce Rymanowskiej do
użyczenia
Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506), art 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r.,
poz. 2204 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXX/190/05 Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 11 marca 2005r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawienie lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie Gminy Dukla (Dz. Urz.
Województwa Podkarpackiego Nr 47, poz. 545 oraz z 2011, Nr 170, poz. 2458) Burmistrz Dukli zarządza co
następuje:
§ 1. Przeznacza do oddania w użyczenie na okres trzech lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy
Dukla, obejmującą pomieszczenia w budynku Domu Ludowego w Zawadce Rymanowskiej, szczegółowo
opisane w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.
§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni: na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu.
2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości, na
której położona jest nieruchomość.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarczego Urzędu Miejskiego
w Dukli.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Andrzej Bytnar
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Załącznik do zarządzenia Nr 62/19
Burmistrza Dukli
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE
L.
p.
1.

Oznaczenie nieruchomości
nr działki
nr księgi
wieczystej
nr działki: 117 KS1K/00064560/2
obręb:
0022 Zawadk
a
Rymanowska

własność: Gmina
Dukla

Opis nieruchomości
Pomieszczenia na parterze w budynku
Domu
Ludowego
w Zawadce
Rymanowskiej, Zawadka Rymanowska
42, 38 - 450 Dukla,
Powierzchnia użyczanych pomieszczeń
43,82 m2 oraz pomieszczenia do
wspólnego
korzystania
z innymi
użytkownikami budynku.
Według
planu
zagospodarowania
przestrzennego:
MN/U
2 teren
zabudowy mieszkaniowej i usługowej

Informacja
o przecznaczeniu
Okres użyczenia
Oddanie
w użyczenie.
Umowa użyczenia na
czas
określony
- trzech lat.
Szczegółowe warunki
użyczenia pomieszczeń
zostaną
określone
w umowie.
Termin
zagospodarowania:
maj/czerwiec 2019 r.
Wysokość
czynszu
- umowa użyczenia
- nie dotyczy.

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 11 kwietnia 2019 r. do dnia 2 maja
2019 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Dukli oraz zamieszczeniu na stronie
internetowej Urzędu.
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