
ZARZĄDZENIE NR 230/2016
WÓJTA GMINY MIELEC

z dnia 30 listopada 2016 r.

W sprawie załącznika do Zarządzenia Nr 163/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 
lokali przeznaczonych do wynajęcia na działalność biurowo-usługową w drodze bezprzetargowej na okres 
do 3 lat wchodzących w skład budynku przy ul. Jadernych 7,39-300 Mielec  (stara siedziba Urzędu Gminy 
Mielec ) usytuowanego na działce nr 1393 Obręb nr 1 – Stare Miasto Księga wieczysta dla przedmiotowej 

nieruchomości TB1M/00010241

Na podstawie art.30  ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tekst jedn. Dz.U. 2016 r, 
poz. 446 z póżń . zm. ),art.13 ust.1,art.25 ust.1 i art.35 ust.1i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami ( tekst jedn.Dz.U.2015 r,.poz1774 z późn . zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 

W załączniku do Zarządzenia Nr 163/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali 
przeznaczonych do wynajęcia na działalność biurowo-usługową w drodze bezprzetargowej na okres do  3 lat 
wchodzących w skład budynku przy ul. Jadernych 7,39-300 Mielec  (stara siedziba Urzędu Gminy Mielec ) 
usytuowanego na działce nr 1393 Obręb nr 1 – Stare Miasto Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości 
TB1M/00010241 pozycja SUTENERY otrzymuje brzmienie:

Lp Nr 
pomieszczeń

Nazwa 
pomieszczenia

Powierzchnia
lokalu

Ryczałt zł 
za energie, 
gaz
netto/msc.

Ryczałt zł 
za wod - 
kan.
netto/msc.

Czynsz 
w zł             
netto/ 
msc.

Termin 
płatności

SUTERENY
1 -1,3 Magazynek 2,52 m2 15,00 0,80 35,28
2 -1,4 Kuchnia 6,25 m2 35,00 2,00 87,50
3 -1,5 Sala narad 26,39 m2 141,00 9,00 369,46
4 -1,6 Sala narad 37,63 m2 200,00 12,00 526,82
5 -1.7 Magazyn 6,46 m2 36,00 2,00 90,44
6 -1,8 Magazyn 4,08 m2 23,00 1,00 57,12
7 -1,9 Magazyn 6,08 m2 34,00 2,00 85,12
8 -1.10 Magazyn 17,28 m2 93,00 6,00 241,92

Czynsz 
płatny z góry 
do 20 dnia 
każdego 
miesiąca

§ 2. 

Pozostałe zapisy załącznik do  Zarządzenia Nr 163/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 
lokali przeznaczonych do wynajęcia na działalność biurowo-usługową w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 
wchodzących w skład budynku przy ul. Jadernych 739-300 Mielec  (stara siedziba Urzędu Gminy Mielec ) 
usytuowanego na działce nr 1393 Obręb nr 1 – Stare Miasto Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości 
TB1M/00010241obowiązują bez zmian.
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§ 3. 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

 
 

Wójt Gminy Mielec

inż. Józef Piątek
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