
\\T6jt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie

27- 540 Lipnik

ZARZĄDZENIE NR 5&'2018

WÓJTA GMINY W LlPNIKU

Z DNIA 03 sierpnia 2018 roku

w sprawie oddania w najem garaży oraz ustalenia stawki czynsz za najem.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) art. 13 ust. 1 z dnia 21 sierpnia

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolityDz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późniejszymi

zmianami), zarządzam co następuje:

§1

Przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat 2 garaże, trwale

związane z gruntem, położone na części działki nr 327/1 o łącznej powierzchni użytkowej 50,72 m2 dla

najemcy.
§2

Ustala się stawkę czynszu w wysokości 2,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

§3

Szczegółowe warunki najmu garaży zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy "Wydzierżawia-

jącym" - Gminą Lipnik, a "Najemcą" wymienionym w załączniku nr 1.

§4

Wykaz przeznaczonego do najmu garaży opisanego w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarzą-

dzenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipnik na okres 21 dni. Ponadto

informacje o wywieszeniu tego lokalu podaje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lipniku

oraz w prasie lokalnej.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa

Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Wójt Gminy Lipnik
woj. su..liftokrz.yskie

27- 540 Lipnik

Zał. nr 1

do zarządzenia nr 58/2018
Wójta Gminy Lipnik

z dnia 03 sierpnia 2018

wykaz przeznaczony do najmu garaży położonych w miejscowości Lipnik

Nr księgi Nr ew. Przeznaczenie Wysokość Powierzchnia Termin Cel najmu Najemca
wieczy- działki w Studium czynszu z lokalu w m2 płatności

stej Zagospodaro- VAT czynszu
wania Prze-
strzennego

Gminy Lipnik
KIlT/OO Część Tereny zabu- 77,76 zł 31,61 10 każde- garaż
027480/ działki dowy usłu- go rruesią- Os. Fizyczna

7 327/1 gowej ca

KIlT/OO Część Tereny zabu- 47,01 zł 19,11 10 każde- garaż
027480/ działki dowy usłu- go rruesia- Os. Fizyczna

7 327/1 gowej ca

RAZEM 124,77 zł 50,72

Wyznaczony do Pcl~
fUn~1a Gminy . l

~
mgr Andrzej Grządziel


