Zarządzenie nr 0050591019
Frezydenia Miasia Będzin:

ldnia

4H

2019 roku

/›'

pneznaclonych do wynajmu
w sprawie ogloszenia wykazu lokali użytkowych
bezprzeiargowym (lokal po dwóch
na czas nznaclony do : |a|. w trybie
bezskuiecznyoli przeiargaciij.

dnla 5 marca 1990 roku o samorządzie
Na podsiawie ari 30 ust z pki 3 usiawy z
2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami)
gminnym (ieksi jednoliiy: Dz.U z
r o gospodarce nieruchomościami (ieksi
ari 35 osi. 1 uslawy z dnia 21 sierpnia i997
@
2201: z późniejszymi zmianami), @ 7 pkl Regulaminu
roku,
2019
Dz.U
poz.
z
jednullly.
wprowadzonego zalacznikiem
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie
z dnia ai marca 2017 roku
do Zarządzenia nr 15/2017 Prezydenia Miasia Będzina
z pdżniejszymi zmianami

urządzam:
51

do 3 lai w irybie bezprzeiargowyni
i Przeznacza sie do wynajęcia na czas oznaczony
Al kollaiaja 36 wskazany w wykazie
lokal uzyikowy polozony w Będzinie przy
(lokal po dwóch bezskutecznych
sianowiaoym zalacznik do niniejszego zarządzenia
przetargach)
2. Wynajem naslapi na rzecz Pani Kamili Przeiak
@

2

do wynajmu w iryoie
i Oglosio wykaz lokali uzylkowycli przeznaczonych
zarządzenia
pezprzeiargowyrn opisanych w zalaczniku do niniejszego
Urzędu Miejskiego w Będzinie,
siedzibie
2 Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w
Wiadomosci
wykazu podaje się do puplicznej
a ponadio inionnację o wywieszeniu lego
w danej
lokalnej oraz w inny sposob zwyczajowo przyjęty
w
prasie
ogloszenie
przez
wlasciwego Urzędu
miejscowości a iakze na strunach inierneiowycli
53
Releraiu Gospodarki Mieszkaniowej
Kierownikowi
Wykonanie Zarządzenia powierza się

54
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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Zanądzema nr onsnżó zme
Prezynema miana Eędzm:
#1 2019L
zdnia

«

Wykaz

11
W

okres do 3 lat
lohli użytkowych przemzczonych do wynajmu wtrybie bezprzetargowym na

Położenie Inkulu
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Kołłątaja 36,
42-500 Będxin
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