Zarządzenie nr 37/07
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 19 lutego 2007 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu uŜytkowego przeznaczonego do wynajmu połoŜonego w
Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomością
(tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) zarządza się co następuje:
§ 1 Ogłosić wykaz lokalu uŜytkowego przeznaczonego do wynajmu w budynkach
połoŜonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2:
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości
Wielkość powierzchni lokalu przeznaczonego
pod wynajem
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania
Termin zagospodarowania nieruchomości
Stawka miesięczna czynszu
Wysokość stawek procentowych opłat z
tytułu uŜytkowania wieczystego
Termin wnoszenia czynszu

Zasady aktualizacji opłat

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaŜy, do
oddania w uŜytkowanie wieczyste,
uŜytkowanie, najem lub dzierŜawę
Termin do złoŜenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.
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KW nr 35.332, 39.695, 29.610
Numer geodezyjny działki 1845/1 i 1845/2
12 m2
Nieruchomość zabudowana, stanowiąca
własność Miasta Kościana
Zgodnie z zarządzeniem 763/06 Burmistrza
Miasta Kościana z dn. 25.05.2006 r. z
późniejszymi zmianami
W terminie jednego miesiąca od daty
podpisania umowy
8,63 zł/ m2
Nie dotyczy
Czynsz płatny jest z góry do 10-tego kaŜdego
miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w
Kościanie na podstawie wystawionego
rachunku
Podlegają waloryzacji z dniem 1 stycznia wg
wskaźników wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych na podstawie I, II i III
kwartału roku poprzedniego
Zgodnie z zarządzeniem 763/06 Burmistrza
Miasta Kościana z dn. 25.05.2006 r. z
późniejszymi zmianami
Nie dotyczy

§ 3 Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga

