ZARZĄDZENIE NR 375/13
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 10 lipca 2013 roku
w sprawie ustalenia warunków wynajęcia lokali użytkowych będących własnością Gminy
Miejskiej Międzyrzec Podlaski w drodze ustnych przetargów nieograniczonych
Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w wykonaniu uchwały
Nr XXXV/308/2005 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie wynajmu – dzierżawy lokali użytkowych będących własnością Miasta
Międzyrzec Podlaski na okres dłuższy niż trzy lata, w związku z § 4, § 49 ust.1 i § 50
załącznika do uchwały Nr VII/50/07 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia
28 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem Gminy Miejskiej
Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2007r. Nr 108, poz. 2216 ze zm.)
z a r z ą d z a m co następuje:
§1
Ustalam następujące warunki wynajęcia na czas nieoznaczony w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego lokalu użytkowego Nr 1 o pow. użyt. 16,99 m2 usytuowanego na parterze
budynku przy ulicy Lubelskiej 16 będącym własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec
Podlaski:
- cenę wywoławczą miesięcznego czynszu z tytułu najmu lokalu ustalam na kwotę
400,00 zł netto,
- wadium w wysokości 400,00 zł winno być wpłacone na konto Urzędu Miasta
Międzyrzec Podlaski.
§2
Ustalam następujące warunki wynajęcia na czas nieoznaczony w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego lokalu użytkowego Nr 2 o pow. użyt. 108,52 m2 usytuowanego na
parterze budynku przy ulicy Lubelskiej 16 będącym własnością Gminy Miejskiej
Międzyrzec Podlaski:
- cenę wywoławczą miesięcznego czynszu z tytułu najmu lokalu ustalam na kwotę
2260,00 zł netto,
- wadium w wysokości 2260,00 zł winno być wpłacone na konto Urzędu Miasta
Międzyrzec Podlaski.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Mieniem
Komunalnym.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

