Zarządzenie nr 0050. 49431018
Prezydenta Miasta Będzina
2018 roku
z dnia 90. 44
«

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów
stawki
na najem lokali użytkowych, ustalenia wysokości wadium oraz wywoławczej

czynszu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
zmianami),
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz, 994 z późniejszymi
@ 7
pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie przyjętego
31 marca 2017 roku
Zarządzeniem nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia
ust. 2 Zarządzenia nr 0050.3972018
z późniejszymi zmianami, 5 3 ust. 1 pkt 2
wynajmowania
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1 października 2018 r. w sprawie trybu
lokali
użytkowych
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
pkt 4 lit. a), b),
i
garaży z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina, w wykonaniu
rokowań
Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przetargów
c), d) części
miasta
na najem lokali użytkowych i garaży stanowiących własność współwłasność
Zarządzeniem
Będzina oraz innych pozostających w jego zarządzie przyjętego
roku
2004
oraz w oparciu
nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia
dnia 24 maja 2017
o zapisy Zarządzenia nr 0050.236.2017 Prezydenta Miasta Będzina z
lokali użytkowych
roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu
i

i

I

i

z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina

zarządzam:
5

1

Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia pierwszych przetargów na najem:
1.lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 90,66 m2 położonego na parterze na terenie
— kanalizacyjną,
Dworca PKP Będzin - Miasto, wyposażonego w instalację: wodno
elektryczną, centralnego ogrzewania;
2.lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 75,95 m2 położonego na parterze na terenie
Dworca PKP Będzin - Miasto, wyposażonego w instalację: wodno — kanalizacyjną.
elektryczną, centralnego ogrzewania.

52

Zorganizować przetargi ustne ograniczone na najem lokali użytkowych wymienionych
w 5 1.
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Ustalic wadia na przetarg dla:
1, lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 90,66 rn2 położonego na
Dworca PKP Będzin › Miasto - w wysokości 1000 zł;
2. lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 75,95 m2 położonego na
Dworca PKP Będzin › Miasto - w wysokości 1000 zł;
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Ustalić do przetargu wywoławczą stawkę czynszu netto za 1 m2 dla:
1. lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 90,66 m2 położonego na
Dworca PKP Będzin - Miasto - w wysokości 5,00 zł;
2. lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 75,95 m2 położonego na
Dworca PKP Będzin - Miasto - w wysokości 5,00 zł.

parterze na terenie
parterze na terenie

parterze na terenie
parterze na terenie
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Wyznaczyć Komisję Przetargową w następującym składzie:
Przewodniczący Komisji Przetargowej:
Anna Kulińska — Gaj - Kierownik Referatu Gospodarki Mieszkaniowej,
Członkowie Komisji Przetargowej:
Mieszkaniowej,
Agnieszka Kowalska - Latos —1nspektor w Referacie Gospodarki
Izabela Tomaszewska - Inspektor w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej,
Paweł Bączewski - Inspektor w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej.
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Mieszkaniowej.
Wykonanie Zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Gospodarki
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Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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