ZARZĄDZENIE Nr 112/2018
WÓJTA GMINY MANOWO
z dnia 03 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierż awy pomieszczeń Gminy Manowo.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoś ciami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ), Wó jt Gminy Manowo zarządza co następuje:
§ 1. Ogłaszam wykaz w sprawie zamiaru dzierż awy niż ej wym. pomieszczeń w obiektach Gminy
Manowo, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
1/ klub Rosnowo – pomieszczenie o pow. 60 m2
2/ budynek szatni na boisku sportowym w Kretominie – pomieszczenie o pow. 30 m2
§ 2. Okreś lenie terminu dzierż awy nieruchomoś ci nastąpi po upływie 21 dni, podczas, któ rych
niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Manowo.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomoś ci w prasie w prasie
codziennej Głos Koszaliń ski oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Manowo.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w ż ycie z dniem podjęcia.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY
Wó jt Gminy Manowo podaje do publicznej wiadomoś ci wykaz o zamiarze wydzierż awienia
pomieszczeń w obiektach Gminy Manowo.
Przedmiotem dzierżawy są:
1/ klub Rosnowo – pomieszczenie o pow. 60 m2 – czynsz dzierż awny wyniesie 39,36 zł. brutto +
20,0 zł. ryczałt za media miesięcznie. Pomieszczenie wykorzystywane będzie przez 8 dni w miesiącu.
2/ budynek szatni na boisku sportowym w Kretominie – pomieszczenie o pow. 30 m2 – czynsz
dzierż awny wyniesie 9,84 zł. brutto + 20,0 zł. ryczałt za media miesięcznie. Pomieszczenie
wykorzystywane będzie przez 4 dni w miesiącu.
Dzierżawa bez przetargu (zgodnie z art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomoś ciami) na 6 miesięcy.
Wójt Gminy zastrzega możliwość zmiany wysokości czynszu w okresie trwania umowy.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoś ciami
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ) wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie miejscowego
Urzędu Gminy a ponadto informację o wywieszeniu podano do publicznej wiadomoś ci do prasy
codziennej Głos Koszaliń ski na strony internetowe Urzędu Gminy Manowo. Po tym terminie
pomieszczenia zostaną wydzierż awione na okres 3 lat.
Dodatkowych informacji o przedmiotowych nieruchomoś ciach moż na uzyskać w Urzędzie Gminy p. nr
17 – I piętro.
Do wiadomości :
1. Tablica ogłoszeń U. Gm.
2. a/akta

