ZARZĄDZENIE NR 160/19
BURMISTRZA DUKLI
z dnia 26 listopada 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 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 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) oraz 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 boks gospodarczy w budynku gospodarczym o powierzchni 11,42 m2,
położony na działce nr ewid. 62/5 w Tylawie, gmina Dukla, wymieniony 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 i w miejscowości, w której położona jest nieruchomość, a także
zamieszczeniu 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 Zastępcy Burmistrza Dukli.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Bytnar
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Załącznik do zarządzenia Nr 160/19
Burmistrza Dukli
z dnia 26 listopada 2019 r.
Lp.

Opis nieruchomości
Położenie
nieruchomości
Księga wieczysta

Obręb
Nr działki

Termin
zagospodarowania

Powierzchnia
boksu w m2

1

Boks gospodarczy
w budynku
gospodarczym
przynależący do
lokalu
zajmowanego przez
Gminę Dukla
Tylawa 72
KS1K/00100921/6
KS1K/00100922/3

Obręb Tylawa
Boks
gospodarczy
położony na
działce nr
ewid.62/5 o
powierzchni
900 m2

Grudzień 2019 r. /
Styczeń 2020 r.

11,42 m2

Cel najmu
Przeznaczenie w
Miejscowym
Planie
Zagospodarowa
nia
Przestrzennego
Przeznaczeniem
agazynowo składowe
Według planu
zagospodarowan
ia
przestrzennego:
RM1 Zabudowa
zagrodowa

Stawka
wywoławcza
czynszu najmu
za miesiąc
w zł /m2
/netto/*

Terminy
płatności/ Zasady
aktualizacji opłat

Okres najmu

1,00 zł/m2

Faktury
wystawiane do 10
dnia miesiąca,
płatne do
ostatniego dnia
miesiąca
Waloryzacja w
oparciu o
średnioroczny
wskaźnik wzrostu
cen towarów i
usług
konsumpcyjnych
ogłaszany przez
Prezesa GUS

Czas
nieokreślony
Szczegółowe
warunki najmu
określi stosowna
umowa

* Do czynszu najmu doliczany będzie należny podatek VAT.
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