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ZARZ^DZENIE NR 0151/ 20 / 2009
WOJTA GMINY PSARY
Z DMA 03.08.2009 r.

w sprawie : ogloszenia wykazu iokali uzytkowych przeznaczonych do wynajecia.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorzadzie gminnym (tj.
Dz.U.z2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpozn.zm.) art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j- Dz.U.Nr 261 z 2004r. , poz.2603 z pozn. zm.)

zarza/lza si£
co nast^puje :

X 1'
Podaje si? do publicznej wiadomosci wykaz lokali uzytkowych znajdujqcych sie w budynku
w Psarach przy ul. Szkolnej 100 oraz w budynku Szkoly Podstawowej w Grodkowie
przeznaczonych do wynaj^cia stanowia_cy zat^cznik do niniejszego zarzqdzenia. Wykaz
zostanie podany do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie
Urze_du Gminy, zamieszczenie w internecie w dniu 04.08.2009r. Informacja o wywieszeniu
wykazu zostanie opublikowana w prasie w „ Gazecie Wyborczej" w dniu 04.08.2009 r.
§2.
Wykonanie Zarz^dzenia powierza sie^ Sekretarzowi Gminy.
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Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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WfijTGMiNY PSARY

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJECIA W TRYBIE
BEZPRZETARGOWYM.

Wojt Gminy Psary zgodnie z art.35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.
Nr 261 z 2004r., poz.2603 z pozn. zm.) podaje do publicznej wiadomosci wykaz lokali stanowiacych
wlasnosc komunalnq. Gminy Psary przeznaczonych do wynaj?cia .

L.p. Polozenie

nieruchomosci

Nr dzialki, Powierzchnia
KW

I

NieruchomoS6
zabudowana

Przeznaczenie

pow. w ha, uzytkowa

716/1, k.m.3,

Termin

Wysokosc

platnosci

czynszu

lokali
33,07 m2

Pomieszczenie

Raz w

kuchni i V* zi.^it

miesia^cu na

budynkiem szkoty

powierzchni

podstawie

podst. w Grbdkowie

stoWwki ( najem

faktury VAT

ul.LeSna 2

na okres 10

w termin ie
wskazanym

KW 13512

miesi?cy)

9zt/m2

+ 22% VAT

na fakturze
2

Psary ul.Szkolna 100

344, k.m.3,
KW21331

66,14 m2

Pomieszczenia

Razw

biurowe

miesiacu na

przeznaczone do

podstawie

wynaj?cia na okres

faktury VAT

5 lat na rzecz

w terminie

dotychczasowego
najemcy Zakladu

wskazanym

5zl/m2
+ 22% VAT

na fakturze

ProjektowoBudowlanego

Wynajmujaj:y zastrzega sobie prawo zmiany wysokosci czynszu w przypadku uchwalenia nowych
stawek czynszu.
Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni od 04.08.2009 r. do 24.08.2009 r.
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