
ZARZĄDZENIE 121/2016 

BURMISTRZA PONIECA 

 z dnia 25 maja  2016 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

położonej na terenie gminy Poniec przeznaczonej do najmu na czas określony                  

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2, ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 

ze zmianami), zarządza się co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na czas określony               

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, 

o którym mowa w § 1 oraz zamieścić informację o wywieszeniu wykazu na stronie 

internetowej gminy Poniec oraz w gazecie lokalnej. 

 

§ 3. zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

        Burmistrz Ponieca 

        /-/ Jacek Widyński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do zarządzenia Nr 121/2016 

Burmistrza Ponieca 

z dnia 25 maja 2016 r.  

BURMISTRZ PONIECA 

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

WYKAZ 

nieruchomości – lokalu użytkowego  przeznaczonego do najmu  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na cele prowadzenia 

działalności handlowej (sklep spożywczo – przemysłowy)  

WYKAZ OGŁASZA SIĘ NA OKRES  21 DNI 

od dnia 25 maja 2016 r. do dnia 14 czerwca 2016 r. 
Lp. Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości 

Opis lokalu                 

i jego 

powierzchnia 

Nr księgi wieczystej Przeznaczenie 

nieruchomości i 

sposób jej 

zagospodarowa

nia  

Wysokość 

miesięcznego 

czynszu  

w zł 

Termin 

uiszczenia 

czynszu 

do dnia 

Czas trwania dzierżawy 

1. Łęka Mała           

gm. Poniec 

 

 

 

 

 

Dz. 86/2 

 

Lokal użytkowy 

położony                   

w budynku 

Świetlicy 

Wiejskiej                       

w Łęce Małej                             

o pow. 23,5 m2 

PO1Y/00021649/4 Lokal 

przeznaczony do 

dzierżawy na 

cele 

prowadzenia 

działalności 

handlowej – 

sklep 

spożywczo-

przemysłowy 

235,00 zł + podatek                

VAT 23%  

Czynsz dzierżawny będzie 

corocznie waloryzowany 

przez  średnioroczny 

wskaźnik wzrostu cen 

towarów  i usług 

konsumpcyjnych ogółem za 

rok poprzedzający 

ogłoszony przez Prezesa 

Głównego Urzędu 

Statystycznego począwszy 

od 2017 r. 

 

do 15 dnia 

każdego 

miesiąca 

Dzierżawa na czas 

oznaczony  3 lata  

(2016/2019)                            

z możliwością 

przedłużenia o kolejne 

okresy. 

 

 

1. Ogłoszenie o terminie i miejscu przetargu zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24. Ponadto 

informację o wywieszeniu zamieszczone zostanie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty                 

oraz w gazecie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Poniec. 

2. Szczegółowych informacji dotyczących wykazu nieruchomości udziela się w pokoju nr 4 lub telefonicznie pod numerem: 65 5731533. 


