Zarządzenie nr 27/2020
Wójta Gminy Krasne
z dnia 01.04.2020 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiących własność
Gminy Krasne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w
najem.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.:
Dz. U. z 2019 r. poz. 506.).), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj.: tj. Dz. U z 2020 r. poz. 65.), zarządzam co następuje:
§1

Przeznaczyć do oddania w najem nieruchomości stanowiące własność Gminy Krasne
§2
Wykaz o którym mowa w §1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krasne oraz na drzwiach do siedziby
Urzędu Gminy Krasne , a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy
Krasne.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia 27/2020
Wójta Gminy Krasne z dnia 01.04.2020 r.

u l. A . M i c k i e w i c z a 2 3
0 6 -4 0 8

K rasn e

NIP7S1-1M7-.-VW REGON 130378150

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA OKRES DO 3 LAT

Lp.

1.

Właściciel
miejsce
położenia
nieruchomości

Oznaczenie wg
księgi wieczystej i
katastru
nieruchomości

Gmina Krasne
Obręb:
0015 Krasne

Dz. nr 208/1,
OS1P/00032347/9

Powierzchnia
użytkowa
lokalu
przeznaczonego
do oddania w
najem
78 m2

Opis nieruchomości
przeznaczonej do
dzierżawy
Lokal w budynku
handlowo-usługowym
(dotychczasowo sklep
spożywczy). W skład
lokalu wchodzą 3
pomieszczenia.

Wysokość
czynszu
(minimalna)
Netto*
15 zł / m2

Termin wnoszenia
opłat

Do 10-tego każdego
miesiąca

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (t. j.Dz. U z 2020 r. poz. 65.) mają prawo składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni
od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.
Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Krasne, a także zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej, prowadzonej przez Urząd Gminy Krasne, pod adresem: www.bip.krasne.pl. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej
wiadomości także przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość Kurier Przasnyski.
W ÓJT
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 01.04.2020 r. do dnia 23.04.2020 r.

f/fL

mgr Mmial Szczepański
Do ceny netto doliczona zostanie kwota podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ).

