ZARZĄDZENIE Nr 26/2016
Wójta Gminy Radzanów
 z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego oddania w najem            na czas oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Radzanów.


                Na podstawie art. 30  ust 2 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r                   o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 poz.446) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r poz.1774 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz dotyczący oddania w najem na czas oznaczony do                          3 lat lokalu użytkowego będącej własnością Gminy Radzanów, stanowiący załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres  21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A oraz na stronie internetowej www.radzanow.pl" www.radzanow.pl oraz w BIP Urzędu Gminy w Radzanowie.
Ponadto, informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
Sławomir Kruśliński


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2016
Wójta Gminy Radzanów
 z dnia 29 czerwca 2016r.

Wykaz  Nr 1/2016

              Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r poz.1774 z późn.zm.)Wójt Gminy Radzanów podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący oddania w najem  na czas oznaczony do 3 lat  lokalu użytkowego będąca własnością Gminy Radzanów.

Adres
Lokalizacja
pow.(m2)
Opis nieruchomości
Przeznaczenie  wg. planu/studium  zagospodarowania
Nr
KW
Nr
działki
Radzanów Rynek
Gmina  Radzanów
Jedno pomieszczenie  w budynku komunalnym
20
Budynek użytkowo mieszkalny  w którym wydzielone  są również lokale socjalne
Działka  położona na terenach zabudowy  mieszkaniowo usługowej





Ra2G/00025549/2
424

1.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni – od dnia 30.06.2016 na tablicy ogłoszeń                   w Urzędzie Gminy w Radzanowie. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie „Tygodnik Radomski”  oraz na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy www.radzanow.pl 
2.Termin składania ofert  22.07.2016r.
3. Proponowany wzór oferty dostępny jest na stronie www.radzanow.pl
4. Wysokość opłat zgodnie z Zarządzeniem Nr 50A/2011 Wójta Gminy  Radzanów z dnia                  2 listopada 2011r
5.Umowa najmu będzie zawarta na czas oznaczony tj. od 01.08.2016r- 30.06.2019r lub krótszy.
6. Szczegółowe informacje można  uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 12 lub telefonicznie po numerem tel. (48) 613 63 62 wew.32
Wójt Gminy
Sławomir Kruśliński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2016
Wójta Gminy Radzanów
 z dnia 29 czerwca 2016r


WÓJT GMINY RADZANÓW

i n f o r m u j e,

że zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz.U. z 2015r poz.1774 z późn.zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radzanowie 92 A  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz dotyczący lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat, będący własnością Gminy Radzanów. Wykaz Nr 1/2016

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radzanowie pokój nr 12,                    tel.(48) 613 63 62 wew.32 od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 – 15 30.






