Zarządzenie Nr 1070A / 2015
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania
w najem w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn.
zm.), Uchwały nr X/62/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 września 2015 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres do 3 lat
dotychczasowemu najemcy z a r z ą d z a m , co następuje :
§1
Przeznaczam do oddania w najem w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy
lokal użytkowy znajdujący się w budynku komunalnym przy ul. Strażackiej nr 1
w Budzyniu, stanowiący własność Gminy Budzyń, wyszczególniony w załączniku do
niniejszego zarządzenia.
§2
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Budzyniu na okres
21 dni.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych,
Inwestycji i Rolnictwa.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 1070A/2015
z dnia 30.09.2015 r.
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3 lat
Lp.

Adres nieruchomości

1.

Budzyń, ul. Strażacka 1

Numer
działki /
NR KW

Opis lokali

972/1
Lokal użytkowy o ogólnej
KW 27945 pow. użytkowej 44,02 m2,
usytuowany na piętrze
budynku.

Przeznaczenie
- cel najmu
Prowadzenie
działalności
gospodarczej:
usługowej, biurowej

Stawka
czynszu
zł/1 m2
3,48 zł
(w 2015 r.)
plus podatek
VAT

Okres
najmu

3 lata

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca.
Wysokość czynszu podlegać będzie corocznie waloryzacji o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłaszany przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Budzyń, dnia 30.09.2015 r.
WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

