Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. l

i ust. 2 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. póz. 121 z późn. zm.)i uchwały Nr XXIX/302/09 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, przekazywania w trwały zarząd
nieruchomości lub lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Orły ( Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2009r Nr 89 póz.2026),
WÓJT GMINY ORŁY OGŁASZA
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ LOKALU UŻYTKOWEGO

Lp.

Adres Lokalu,
Nr działki i Nr KW

1

2

2

Dom Ludowy
Ciemięrzowice 74
Działka Nr 1/4

Powierzchnia
wynajmowanego
lokalu w m2
3

37,26

KW

PR1P/00095880/4

Wyposażenie
Lokalu

Stan techniczny
lokalu

Przeznaczenie
lokalu

Stawka czynszu
2
za Im netto w
zł (jako stawka
wywoławcza do
oferty)

4

5

6

7

Instalacja
elektryczna.
wodociągowa.
kanalizacyjna,
kotłownia w
budynku.

Dobry

Sklep
Spożywczo przemysłowy

6,00

Termin
Opłat
czynszu

Tryb najmu

Termin
zgłoszenia
Oferty

Termin Oględzin

8

9

10

11

Do 15-tego
każdego
miesiąca

Oferty można Termin Oględzin
ustalamy po
składać
Umowa Na
wcześniejszym
do dnia
czas
umówieniu się z
określony do 13.06.2018r.
pracownikiem UG
Blat.
do
godz. 10:00
Orły

Oferty można składać w Urzędzie Gminy Orły w Punkcie obsługi mieszkańca od dnia 14.05.2018 do dnia 13.06.2018r. do godz.lO:00. Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego nastąpi
Dnia 13.06. 2018r. o godzinie 10:15. Najemcą lokalu zostanie osoba która złoży w wyznaczonym terminie najkorzystniejszą ofertę czynszu, która nie może być mniejsza od ceny
wywoławczej podanej w ogłoszeniu. Warunkiem przystąpienia do przetargu ofertowego jest złożenie zamkniętej koperty w terminie podanym w ogłoszeniu zgodnie
z regulaminem przetargu ofertowego.
Wójt Gminy Orły zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane
na stronie internetowej Urzędu Gminy Orły, oraz wywieszone na tablicy

ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Orły i

na tablicy ogłoszeń

w dniach od 14.05. 2018r. do 13.06.2018r.

miejscowości

X-N

A

WitotdjŚzpytr mn
zi-ca Wójta

1

Ciemięrzowice

