
Zarządzenie nr 98
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 26 listopada 2007r.

w sprawie:  Oddania w najem na okres  do 3 lat  lokali użytkowych  
mieszczących  się  w  budynkach  będących we władaniu
oraz  stanowiący własność Gminy Tarnowiec.

Działając  na  podstawie  uchwały  Rady  Gminy  w  Tarnowcu  Nr  VII/57/03
z dnia 26.05.2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu 
na okres dłuższy niż 3 lata  oraz  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.).

Z a r z ą d z a m,  co  następuje 

§ 1.    Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do      
najmu według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2.    Wykaz ten wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowcu 
oraz informację podać  do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej urzędu.

§ 3.    Najem odbędzie się w trybie bezprzetargowym. 



                    Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 98

z dnia 26 listopada 2007r.

W Y K A Z

Lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres  trzech lat 

w  trybie bezprzetargowym.

Lp. Miejscowość Nr 
działki

Nr KW Opis nieruchomości Powierzchnia 
lokalu 

użytkowego 
[m2]

Wysokość 
opłat

z tytułu 
najmu za 1 

m-c

Termin 
wnoszenia opłat

Informacja 
o przeznaczeniu 

lokalu do 
oddania w najem

1. Brzezówka 422 Władanie 
Gminy 

 pomieszczenie
 w budynku Domu Lud.

28 m2 198 zł + 
VAT i 
media

Do 10-go każdego 
miesiąca

Działalność 
handlowa

2. Gąsówka 92 Władanie 
Gminy

 pomieszczenie
 w budynku Domu Lud.

35 m2 248 zł + 
VAT i 
media

Do 10 –go 
każdego miesiąca

Działalność 
handlowa

3. Sądkowa 256 Władanie 
Gminy

 pomieszczenie 
w budynku Kiosko-Przyst.

23 m2 163 zł + 
VAT media

Do 10-go każdego 
miesiąca

Działalność 
handlowa

4. Potakówka 190 Władanie
Gminy

Pomieszczenie
w budynku Domu Lud.

52,5 m2 317 zł +VAT 
i media 

Do 10 każdego 
miesiąca

Działalność
handlowa

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnowcu

od dnia 28.11.2007r do dnia 21.12.2007r.
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