Zarządzenie nr 61/2020
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokali użytkowych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 t.j. z póżn. zm.), uchwały nr
204/XXXV/06 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad
najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina, zmienionej
uchwałą nr 200/XXXII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2009 r., zmienionej
uchwałą nr 42/X/2015 z dnia 31 marca 2015 r. - zarządzam, co następuje:
§1
1 Przeznacza się do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego następujące lokale
użytkowe, położone w budynku przy ul. Targowej nr 5 Gostyninie:
- lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 38,95 m 2, składający się z sali sprzedaży i aneksu
personelu (szatnia, w.c.) oraz ½ przedsionka, wyposażony w instalację elektryczną,
ogrzewanie gazowe, ciepłą wodę, wod.-kan., w.c.,
- lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 31,95 m 2, składający się z sali sprzedaży i aneksu
personelu (szatnia, w.c.) oraz ½ przedsionka, wyposażony w instalację elektryczną,
ogrzewanie gazowe, ciepłą wodę, wod.-kan., w.c.,
2 Umowy najmu każdego z lokali zostaną zawarta na czas nieoznaczony z możliwością
ich rozwiązania w przypadkach przewidzianych w umowach.
§2
Załącznik do zarządzenia stanowi wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w
najem zawierający dane wskazane w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami, a dotyczy lokali opisanych w § 1, który zostanie podany do
publicznej wiadomości w sposób opisany art. 35 ust. 1 tejże ustawy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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