Uchwała nr 11.2014
Zarządu Powiatu Suskiego
z dnia 23.12.2014 r.

w sprawie: oddania w najem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
/ Dz. U. z 2013 r. poz. 595/ oraz z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.
zm. / i Uchwały nr 0007/II/12/2014 Rady Powiatu Suskiego z dn. 16.12.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej
mieszczącej się w budynku przy ul. Kościelnej 5b, Zarząd Powiatu Suskiego uchwala co następuje:
§1

1. Oddaje się w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomość lokalową o powierzchni użytkowej 96 m² zlokalizowaną w budynku Starostwa
Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b w Suchej Beskidzkiej, stanowiącą własność Powiatu Suskiego, objętą księgą wieczystą KR1B/00049803/5
prowadzony przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Suchej Beskidzkiej, z przeznaczeniem na cele statutowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Podbabiogórze” na okres do
30 czerwca 2015 r.
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w umowie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 23.13.2014 r.

OGŁOSZENIE
ZARZĄD POWIATU W SUCHEJ BESKIDZKIEJ OGŁASZA WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ
DO ODDANIA W NAJEM:

Lp.

1

Nr
ewidencyjny
działki

9972/6
w obrębie
Sucha
Beskidzka

Położenie
nieruchomości

Opis nieruchomości

w budynku przy
ul. Kościelnej
5b
w Suchej
Beskidzkiej

lokal
o powierzchni
96 m²

Przeznaczenie
i sposób
zagospodarowa
nia lokalu
do najmu na
biuro dla
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa
Działania
„Podbabiogórze
”

Okres
umowy

od 01
stycznia
2015 r do 30
czerwca
2015 r.

Czynsz

czynsz miesięczny
wg stawki: 13,00 zł
netto/m² + koszty
eksploatacyjne
wynikające z
kalkulacji. Począwszy
od roku 2015 czynsz
będzie waloryzowany
na podstawie
wskaźnika wzrostu cen
towarów i usług
konsumpcyjnych.

Termin
wnoszenia
opłat

21 dni od dnia
odbioru faktury
VAT

