ZARZĄDZENIE NR 41/2012
BURMISTRZA ŚREMU
z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Dąbrowie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.
13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku
z § 9 zarządzenia Nr 836/10 Burmistrza Śremu z dnia 26 stycznia 2010r.
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się oddać w najem nieruchomość gruntową zabudowaną
budynkiem jednokondygnacyjnym wraz z dobudówką, położoną w Dąbrowie,
oznaczoną ewidencyjnym numerem działki 143/2 o pow. 0,1699ha, dla której
Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą nr Kw 27046,
z wyłączeniem pomieszczenia użytkowego o pow. 0,85m2 znajdującego się
w dobudówce, które objęte jest umową najmu nr 3/98 z dnia 15 stycznia
1998r.
2. Część nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, o której
mowa w ust. 1, wskazano kolorem niebieskim, natomiast usytuowanie
pomieszczenia użytkowego o pow. 0,85m2 przedstawiono kolorem
czerwonym na mapie stanowiącej załącznik do zarządzenia.
§ 2. Oddanie części nieruchomości, o której mowa w §1 nastąpi w formie
przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieoznaczony z przeznaczeniem
na prowadzenie niepublicznego przedszkola.
§ 3. Wywoławczy czynsz najmu ustala się na poziomie 900,00 zł netto
miesięcznie (słownie: dziewięćset złotych 00/100) plus należny podatek
VAT.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Pionu Skarbu
Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
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Załącznik do zarządzenia nr 41/2012
Burmistrza Śremu
z dnia 20 kwietnia 2012r.

ul. Śremska

część nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem,
pomieszczenie uŜytkowe wyłączone z najmu, objęte umową najmu nr
3/98 z dnia 15 stycznia 1998r.
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