
ZARZĄDZENIE NR 111/2019
BURMISTRZA MIASTA GARWOLIN

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości lokalowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późno zm)
w związku z art. 13 ust. l, art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 L,
poz. 2204 z późno zm.) - zarządzam, co następuje:

§1
Przeznacza się do użyczenia na okres 3 lat nieruchomości lokalowe położone
w budynku przy ul. Kościuszki 25 w Garwolinie, o nr:

1) lokal użytkowy nr 53 o powierzchni użytkowej 6,20 m2

2) lokal użytkowy nr 55 o powierzchni użytkowej 25,75 m2

stanowiące własność Miasta Garwolina, na rzecz dotychczasowego użytkownika
- Wspólnoty Mieszkaniowej Domu przy ul. Kościuszki 25 w Garwolinie.

§2 
Nieruchomości lokalowe wymienione w § l zarządzenia oddaje się w użyczenie
na potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej Domu przy ul. Kościuszki 25
w Garwolinie.

§3 
Wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr l do zarządzenia.

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr l 
do Zarządzenia Nr 111 /2019 Burmistrza Miasta Garwolin

z dnia 17 października 2019 r.

Wykaz
nieruchomości miejskiej przeznaczonej do oddania w użyczenie

Nr działek Część działki 126/2
KW SIl G/00020284/9

Powierzchnia I.Lokal nr 53 o powierzchni użytkowej 6,20 m2

Nieruchomości 2.Lokal nr 55 o powierzchni użytkowej 25,75 m2

Lokal użytkowy nr 53 składający się z jednego
Opis . . pomieszczema

Nieruchomości
Lokal użytkowy nr 55 składający się z jednego
pomieszczenia znajdujący się w piwnicy
(hydrofornia)

Adres nieruchomości Budynek przy ulicy Kościuszki 25 w Garwolinie

Przeznaczenie Lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby
nieruchomości i sposób Wspólnoty Mieszkaniowej
jej zagospodarowania

Wysokość czynszu ------------------ 
najmu

Termin płatności ------------------ 
czynszu

Zasady aktualizacji ------------------ 
czynszu

Informacja o oddaniu Nieruchomość oddana w użyczenie na okres
w użyczenie trzech lat

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina oraz na stronach internetowych
Urzędu Miasta Garwolina (www.garwolin.pl).naokres2Idni.tj. od dnia
18 października 2019 r. do dnia 8 listopada 2019 r.
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