ZARZADZENIE Nr 80/2022
WÓJTA GMINY KURÓW
z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mienia komunalnego,
położony w miejscowości Dęba przeznaczony do wydzierżawienia w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899ze zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal mienia
komunalnego, położony w miejscowości Dęba 37A o powierzchni 49 m2 przeznaczony
do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat, z przeznaczeniem
na sklep spożywczo-przemysłowy, zawarty w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. obsługi podmiotów
gospodarczych i gospodarki nieruchomościami
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 80/2022
Wójta Gminy Kurów
z dnia 16.05.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO PRZEZNACZONYCH
DO DZIERŻAWY
Lp.

1.

Położenie

Nr
dział
ki

Nr księgi wieczystej

Opis gruntu ,
powierzchnia

Wysokość czynszu
Aktualizacja czynszu

Terminy opłaty
czynszu

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DĘBA 37A
BUDYNEK
SKLEPU

147/3

LU1P/00108318/4

BUDYNEK Z
PRZEZNACZE
NIEM NA
SKLEP
SPOŻYWCZOPRZEMYSŁO
WY
pow. 49 m2

200,00 zł
+ VAT
coroczny wzrost stawki
czynszu o wartość
średniorocznego
wskaźnika wzrostu cen,
towarów i usług
konsumpcyjnych
ogłoszonego przez
Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego

Czynsz
miesięczny płatny
z góry w terminie
14 dni od dnia
otrzymania faktury

1.

Zarządzenie wraz z załącznikami nr 1, podaje się do publicznej wiadomości przez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów, zamieszczenie na stronie
internetowej urzędu gminy www.kurow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
bip.kurow.eu. na okres 21 dni od dnia 24.05.2022 r. do dnia 14.06.2022 r.
a ponadto informacja o wywieszeniu wykazów zamieszczona będzie jednorazowo w prasie
lokalnej – Wspólnota Puławska.
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