ZARZĄDZENIE NR 5/2018
BURMISTRZA WIELICHOWA
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały
Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28kwietnia 2015 roku Nr V/27/2015 w sprawie określenia zasad
nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Wielichowa:
§1-

Przeznacza do najmu nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomości wg wykazu stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2.

Oględziny lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami urzędu (tel. 61 4433925).
§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.
§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2018

Burmistrza Wielichowa
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
L
P-

Nr
dzi
alki

KW

Opis
nieruchomoś
ci

Przeznaczenie
nieruchomości

Pow.
nieruch
omości

Forma zbycia

Okres najmu

Cena wywoławcza
w zł brutto

Termin złożenia wniosku
przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości
na podstawie
art. 34 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce
nieruchomościami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

POIS/O
005606
4/9

Lokal po
byłym
przedszkolu
gminnym
w Wie licho w
ie przy ul.
Kościelnej 2

Tereny dla
realizacji
celów
publicznych.
Prowadzenie
działalności
gospodarczej
nie uciążliwej.

1

444
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170.40
m2

Przetarg
pisemny
nieograniczo
ny

Czas najmu
10 lat

- 12 zl/m2+ 23%
Vat miesięcznie pod
działalność
medyczną
- 8,00 zf/m2+ 23%
Vat miesięcznie pod
pozostałą działalność

21 marca 2018 roku
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