ZARZĄDZENIE NR 313/20
Burmistrza Parczewa
z dnia 6 luty 2020 r.
w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego na
wynajem lokali użytkowych w budynku przy Placu Wolności 43 w Parczewie,
stanowiących własność Gminy Parczew, powołania Komisji Przetargowej oraz
zatwierdzenia Regulaminu przetargu.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 37 ust.4, art. 38, i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65) zarządzam
co następuje:
§1
1. Ogłaszam przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych będących własnością Gminy
Parczew:
- lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 59,57 m2, położony w budynku przy
Placu Wolności 43 w Parczewie usytuowanym na działce oznaczonej numerem geodezyjnym
918/2 o pow. 0,0722 ha zapisanej w KW 30346, stanowiącej własność Gminy Parczew.
Przeznaczony do najmu lokal użytkowy jest bez obciążeń i zobowiązań.
Stawka czynszu 12,00 zł za 1m² powierzchni lokalu,
- lokal użytkowy nr 15 o powierzchni użytkowej 31,44 m2, położony w budynku przy
Placu Wolności 43 w Parczewie usytuowanym na działce oznaczonej numerem geodezyjnym
918/2 o pow. 0,0722 ha zapisanej w KW 30346, stanowiącej własność Gminy Parczew.
Przeznaczony do najmu lokal użytkowy jest bez obciążeń i zobowiązań.
Stawka czynszu 15,00 zł za 1m² powierzchni lokalu.
2. Warunki przetargu zawiera Regulamin przetargu stanowiący załącznik do niniejszego
Zarządzenia.
§2
Przetarg zostanie przeprowadzony w/g kolejności podanej w ogłoszeniu.
§3
1. Do przeprowadzenia przetargu, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:
1. Terlecka Irena
- przewodniczący Komisji
2. Anna Głowala
- członek Komisji
3. Maliszewski Marcin
- członek Komisji
2. Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z ogłoszeniem o przetargu i Regulaminem
przetargu.

§4
Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz
w sposób przyjęty zarządzeniem Burmistrza Parczewa Nr 280/12 z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Parczew liczby miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych ogłoszeń.
§5
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Sporządził: M. Maliszewski

