ZARZĄDZENIE NR 330/2017
WÓJTA GMINY MIELEC
z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie ogłoszenia informacji dot. lokalu przeznaczonego do wynajęcia na działalność gospodarczą
(usługi pocztowe) wchodzącego w skład budynku przedszkola usytuowanego w miejscowości Chorzelów
106 na działce nr 1266 obręb Chorzelów na okres do 3 lat, oraz działki nr 927/4 położonej w miejscowości
Chorzelów obręb Chorzelów przeznaczonej pod dzierżawę na cele rolnicze na okres do 3 lat.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn.Dz.U.2015r.poz 1515)art.l3 ust.l art.25 ust.l i art.,35 ust.li2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2015 r. poz. 1774 z późn.zm)
zarządzam co następuje :

§ 1.
1. Podaje się do publicznej wiadomości informację dot. lokalu przeznaczonego na działalność gospodarczą
(usługi pocztowe) do wynajęcia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, wchodzącego w skład budynku
przedszkola usytuowanego w miejscowości Chorzelów 106 na działce nr 1266 obręb Chorzelów.
2. Lokal przeznaczony do wynajęcia o łącznej powierzchni 44,00m2
Stawka za lm2 - 14,00 zł netto ( słownie: czternaście zł 00/100 - netto)
Koszt ogrzewania w kwocie - 91,96 zł netto płatne przez cały rok
Czynsz płatny na podstawie faktury VAT w terminie 21 dni licząc od daty ich otrzymania.
§ 2.

1. Podaje się do publicznej wiadomości informację dot. działki nr 927/4 położonej w miejscowości Chorzelów
obręb Chorzelów przeznaczonej pod dzierżawę na cele rolnicze na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,
2. Działka przeznaczona pod dzierżawę o powierzchni 0,04 ha (RIV a)
Opłata za dzierżawę - 30,00 zł /rok( słownie: trzydzieści zł 00/100)
Czynsz płatny w terminie do dnia 30 września każdego roku za dany rok.
§

3

.

Nieruchomość o których mowa w § l i §2 podlegają ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
w budynku Gminy Mielec przy ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
Mielec przez okres 21 d n i.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
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