Zarządzenie Nr OR.0050.59.2020
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem,
stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – niewyodrębniony lokal użytkowy o pow. 8,6 m²,
usytuowany na parterze w budynku przy Pl. Powstańców Śl. 2 w miejscowości Dąbrowa
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284) Wójt Gminy
Dąbrowa zarządza, co następuje:
§1. Z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Dąbrowa przeznaczona została do oddania
w najem nieruchomość wymieniona w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Mienia Gminy, z nadzoru Zastępcy
Wójta Gminy Dąbrowa.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.59.2020
Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r.
WYKAZ
dot. nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – niewyodrębniony lokal użytkowy
o pow. 8,6 m², usytuowany na parterze w budynku przy Pl. Powstańców Śl. 2 w miejscowości Dąbrowa
Położenie
Oznaczenie
Powierzchnia
nieruchomości nieruchomości w ha

Nr księgi
wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Informacja
o sposobie najmu

Stawka czynszu

Gmina Dąbrowa,
obręb Dąbrowa
przy Pl.
Powstańców Śl.
2

OP1O/00076461/7

Niewyodrębniony lokal
użytkowy
na parterze budynku
o pow. 8,6 m².

Zawarcie kolejnej
umowy na okres do 3
lat. Szczegółowe
warunki najmu zostaną
określone w umowie.

9,00 zł plus należny podatek
VAT za 1m² powierzchni
w okresie korzystania
w ciągu pełnego miesiąca tj.
77,40 zł plus należny
podatek VAT w okresie
korzystania w ciągu pełnego
miesiąca
(Podstawa: §1 pkt 1 oraz §9
Zarządzenia Nr
SEK.0050.10.2013 Wójta
Gminy Dąbrowa z dnia 21
lutego 2013 roku
w sprawie stawek czynszu
za korzystanie z mienia
komunalnego oraz podziału
dochodów uzyskanych
z tego tytułu). Czynsz
będzie płatny do 10
każdego miesiąca
kalendarzowego za który
przypada należność.

Działka nr 339
z arkusza mapy 2

0,1300

Niewyodrębniony lokal
użytkowy przeznaczony
do oddania w najem,
na gabinet lekarski,
dotychczasowemu
najemcy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30.04.2020 r. do dnia 21.05.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa oraz zamieszcza się na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa i stronie internetowej gminy pod adresem www.gminadabrowa.pl, a ponadto informację
o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Termin:
1) wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa – tablica ogłoszeń od dnia 30.04.2020 r. do dnia 21.05.2020 r.;
2) zamieszczenia wykazu w BIP: 30.04.2020 r.;
3) zamieszczenia wykazu na stronie www.gminadabrowa.pl: 30.04.2020 r.;
4) publikacji ogłoszenia w prasie: 30.04.2020 r.

Wójt Gminy
/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

