
ZARZĄDZENIE NR 726/2014
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych na wynajem w drodze przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594, ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1, 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zmianami), w wykonaniu 
uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XVIII/260/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na 
podstawie pkt 3 regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych i garaży, stanowiącego załącznik do zarządzenia 
Nr 550/2013 Burmistrza Krapkowic z dnia 26.06.2013 w tej sprawie, zarządzam co następuje : 

§ 1. Przeznaczam na wynajem następujące lokale: 

1) Lokal użytkowy, ul. Rynek 13 o powierzchni 17,68 m2 - działka nr 321/3 

2) Lokal użytkowy, ul. Rynek 15 o powierzchni 137,95 m2 – działka nr 309/1 

- wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalenie najemcy zostanie przeprowadzone w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, na stronach internetowych urzędu oraz tablicy ogłoszeń Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Krapkowicach. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka 
z o. o. w Krapkowicach 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Id: 8398B605-FFF6-4303-98EB-4DA6AC99E0D8. Przyjęty Strona 1



 
                Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr   726 /2014 
                                                                                                                                                           Burmistrza Krapkowic                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                           z dnia  11.02.2014 roku 

 
 

W  y  k  a   z 
nieruchomości  przeznaczonych  na wynajem w drodze przetargu                  

 
 

Lp. Położenie 

Oznaczenie 
Nieruchomości 

Nr działki/ 
Nr KW 

Opis lokalu 
Położenie/Rodzaj 

działalności 

Pow. 
lokalu w 

m2 

Stawka wywoławcza 
czynszu w zł./m2 

netto 
Uwagi 

1 
Krapkowice 
Ul. Rynek 13 

Dz. 321/3 z m.8 
KW 53009 

wolne od obciążeń 

Lokal użytkowy/parter/ 
branża dowolna 

 
17,68 

 
10,00 zł. 

 

Czynsz płatny 
miesięcznie do 10 dnia 

każdego miesiąca 

2 
Krapkowice 
Ul. Rynek 15 

Dz. 309/1 m.8 
KW 33524 

wolne od obciążeń 

Lokal użytkowy/parter/ 
branża dowolna 

 
137,95 

 
15,00 zł. 

 

Czynsz płatny 
miesięcznie do 10 dnia 

każdego miesiąca 

 
 
Niniejszy wykaz, zostaje podany do publicznej wiadomości na okres  21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy 
 ul. 3 Maja 17 i 21, na stronach internetowych Urzędu oraz tablicy ogłoszeń ZGKiM  Sp. z o. o. w Krapkowicach przy ul. Rybackiej 9. 

 
 

                                                                     Burmistrz Krapkowic 
 
 

                                                                 Andrzej Kasiura 
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