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ZARZĄDZENIE   Nr  394/18

Burmistrza Miasta Jędrzejowa

z dnia #  .08.2018 roku

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za wynajem stanowisk handlowych przy

cmentarzach komunalnych.

^

Na podstawie  art.  30  ust.  2  pkt.  3  ustawy  z  dnia  s  marca  1990  roku  o  samorządzie

gmimym Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349/, w związku z art.13 ust.1 ustawy

z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  121,

poz. 50, poz. 650, poz.1000, poz.1089 i poz.1496/ zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam   cenę   wywoławczą   czynszu   za   wynajem   stanowisk   handlowych   przy

cmentarzach położonych w Jędrzejowie przy ulicach Cmentamej i Stanisława Konarskiego na

okres od dnia 29.10.2018 roku do dnia 04.11.2018 roku.  Ceny wywoławcze za poszczególne

stanowiska handlowe określa załącznik do zarządzenia.

?2
Wykonanie      zarządzenia      powierzam      Naczelnikowi      Wydziału      Rolnictwa

i Gospodai.ki Gruntami.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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1. ul. Cmentarna - 13 stanowisk handlowych:

-stanowiska oznaczone numerami: 5, 6,11,12,13 -powierzchnia stanowiska -po  12,00 m2;
cena wywoławcza czynszu zajedno stanowisko za cały okres trwania umowy -300,00 zł plus
23 °/o VAT
- stanowisko oznaczone numerem:  7,  8  i 9  - powierzchnia stanowiska -po  12,00 m2;  cena
wywoławcza  czynszu za jedno  stanowisko  za cały okres trwania umowy - 340,00  zł plus
23 °/o VAT
-stanowiska oznaczone numerami:  14  i  15  -powierzchnia stanowiska -po 24,00 m2;  cena
wywoławcza czynszu za jedno  stanowisko  za cały  okres trwania umowy - 450,00  zł plus
23 % VAT
-stanowiska oznaczone numerami:  16,17 i 18 -powierzchnia stanowiska -po 12,00 m2; cena
wywoławcza  czynszu za jedno  stanowisko  za cały  okres trwania umowy - 250,00  zł plus
23 % VAT .

11. ul. Stanislawa Konarskiego -19 stanowisk handlowych:
-  stanowiska  oznaczone  numerami:  2  i  3  -  powierzchnia  stanowiska -po  12,00  m2;  cena
wywoławcza czynszu za jedno  stanowisko  za cały okres trwania umowy - 340,00  zł plus
23 °/o VAT
-stanowiska oznaczone numerami: 4, 5, 6, 7, 8,15,16, i 17 -powierzchnia stanowiska -po
12,00 m2;  cena wywoławcza czynszu za jedno  stanowisko za cały okres trwania umowy -
300,00 zł plus 23 °/o VAT ;
-stanowiska  oznaczone  numerami:  9,10,11,12,13  i  14  -powierzchnia  stanowiska -po
12,00 m2;  cena wywoławcza czynszu za jedno  stanowisko  za cały okres trwania umowy -
250,00 zł plus 23 °/o VAT ;
-   stanowisko   oznaczone   numerem   18   -   powierzchnia   stanowiska   -   14,00   m2;   cena
wywoławcza     czynszu     za     cały     okres     trwania     umowy     -     360,00     zł     plus
23 0/o VAT
-   stanowisko   oznaczone   numei.em   19   -   powierzchnia   stanowiska   -   20,00   m2;   cena
wywoławcza     czynszu     za     cały      okres     trwania     umowy     -     560,00      zł     plus
23 % VAT
-   stanowisko   oznaczone   numerem   20   -   powiei.zchnia   stanowiska   -   16,00   m2;   cena
wywoławcza     czynszu     za     cały     okres     trwania     umowy     -     450,00     zł     plus
23 °/o VAT .
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