zARZADZENTE

Nr ?L /12

Burmistrza Miasta Jgdrzejowa

z dniaLos.zol2 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomoSciwykazu nieruchomoéciprzeznaczonych
do oddaniaw naiem na okres trzechlat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie
gminnym lDz. U. z 2001 roku Nr 742.poz. 1591z pó2n. zm.l oraz art. 35 ust. I i 2 ustawy
z dnia 2I sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoéciamiiDz. U. z 2010 roku
Nr 102, poz. 651l, zarzqdzamco nastgpuje:

$ 1. Podajg do publicznej wiadomoSci wykaz nieruchomoScikomunalnych przeznaczonych
do oddania w najem w trybie przetargowym na okres trzech lat, stanowi4cy zalqcznik do
niniej szego zarzqdzenia.

$ 2. Ustalam wysokoSóczynszu za najem nieruchomoSciokreSlonejw wykazie na kwotg
700,- zl w stosunkumiesigcznymplus podatekV AT 23 %.

$ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogloszeúUrzgdu Miejskiego
w Jgdrzejowie, a takZe opublikowaniu na stronie internetowej urzgdu. Ponadto informacjg
o wywieszeniu tego wykazu podaje sig do publicznej wiadomoSciprzez ogloszeniew prasie
lokalnej.

$ 4. Wykonanie zarzqdzeniapowierza sig Naczelnikowi Wydzialu Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami.

$ 5. Zarzydzeniewchodziw Zyciez dniem podpisania.
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Zalqcuik
do Zorzqdzen¡a
wr 12lt z
BurmisIrzu Algf to Jgdneiowa
I 2 roku
z dnia 517..03.20

WYKAZ
nieruchomoSci przeznaczonychdo oddania w najem na okres trzech lat
w trybie przetargowym

l.p

I

O znaczenien ieruchomoSci
wedtug ewidencji gruntów

Lokal urytkowy mieszcz4cy
sig w budynku usytuowanym
na gruncie oznaczonym
w rejestracheu idencji
gruntóu obrgbu03 rniasta
Jgdrzejowajako czgSci dzialek
Nr Nr 42 i21213

Tytul wlasnoSci

Powierzchnia
nieruchomoici
przeznaczona do
oddania
w najem

ABNrV-7413t9t10t99
KW 44376
PS47195
GN.tV-7723l9t4t2001
KW 524',75

WysokoÉó
czynszu

Termin
wnoszenia
oplat

700,-zlw
stosunku
miesigcaym
pluspodatekVAT
23%

99 m2

Miesigcznie
z góry do dnia
l0-go ka2dego
miesi4ca

Wykaz wywieszasig na tablicy ogloszeú Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie w terminie
od dnia..1.:!..!.1.....2012roku do dniu...9.':!.,..*iY.,.....
.2012roku.
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