
ZARZĄDZENIE NR 13-PR.1.2018
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie wynajęcia w drodze przetargu gminnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 
Głuchołazy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018r. poz.121 z późn zm.), Uchwały XX/152/08 Rady Miejsiej w Głuchołazach z dnia 26 marca 2008r. 
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy 
Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony, (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2013 r. poz. 8), oraz Zarządzenia Nr 1334-PR.306.2017 Burmistrza 
Głuchołaz z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i najmu za grunty i obiekty będące 
własnością gminy Głuchołazy - Burmistrz Głuchołaz  zarządza co następuje:

§ 1. Przeznacza do wynajęcia w trybie przetargowym na czas nieoznaczony wolny gminny lokal użytkowy 
wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w Urzędzie 
Miejskim w Głuchołazach przy ul. Rynek 15. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza Głuchołaskiemu Komunalnemu Towarzystwu Budownictwa 
Społecznego Spółka z o.o. w Głuchołazach przy ul. Plac Basztowy 3. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Głuchołaz

mgr Edward Szupryczyński
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Załącznik do zarządzenia Nr 13-PR.1.2018

Burmistrza Głuchołaz

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie wynajęcia w drodze przetargu wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 
Głuchołazy.

 
L.
p. 

Nr 
Działki 

Powierzchnia
 

Adres lokalu Rodzaj obiektu Cena wywoławcza do 
przetargu za 1m2 

Okres 
wynajmu 

1 727/1 25,34 m2 Głuchołazy 
ul. Kościuszki 82

lokal użytkowy netto 8,00 zł  + Pod. VAT  
miesięcznie 

na czas 
nieokreślony 

 

Burmistrz Głuchołaz

mgr Edward Szupryczyński
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