
ZARZĄDZENIE NR 80/14
Burmistrza Trzcianki

 z dnia 31 marca  2014r.

w  sprawie  zmiany  Zarządzenia  Nr 74/11  Burmistrza  Trzcianki 
z  dnia  25  lipca  2011  roku  w  sprawie  określenia  zasad 
wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz 
stawek opłat z tego tytułu 

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  i  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 
o  samorządzie  gminnym (Dz.  U.  z  2013,  poz.  594  ze  zm.)  i  § 17  uchwały 
nr  XXXIII/231/09  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  24  września  2009  roku 
w sprawie określenia zasad nabywania,  zbywania i  obciążania nieruchomości 
oraz  ich  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  na  okres  dłuższy  niż  3  lata 
(Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 209, poz. 3598), zarządza się, co następuje: 

§1.   W zarządzeniu Nr 74/11 Burmistrza Trzcianki w dnia 25 lipca 2011 
roku w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania  i obciążania 
nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§10.1  W  przypadku  najmu  lub  dzierżawy  nieruchomości  w  drodze 
przetargu  cenę  wywoławczą  stawki  czynszu  ustala  się  odpowiednio 
w wysokości określonej w § 5, z zaokrągleniem do 10,00 złotych w górę.”.  

§2.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budynków 
Komunalnych,  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej 
i Infrastruktury Komunalnej oraz Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Wsi.

§3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 80/14

Burmistrza Trzcianki
z dnia 31 marca  2014r.

w  sprawie  zmiany  Zarządzenia  Nr 74/11  Burmistrza  Trzcianki 
z  dnia  25  lipca  2011  roku  w  sprawie  określenia  zasad 
wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz 
stawek opłat z tego tytułu 

W  celu  usprawnienia  procedury  przeprowadzania  przetargów  na 
dzierżawę  i  najem  nieruchomości  stanowiących  mienie  gminy  Trzcianka, 
postanawia  się  wprowadzić  zmianę  do  zarządzenia   Nr  74/11  Burmistrza 
Trzcianki z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania, 
wydzierżawiania  i  obciążania nieruchomości  oraz stawek opłat  z  tego tytułu, 
polegającą na zaokrągleniu stawki wywoławczej czynszu do 10,00 zł w górę. 


	z dnia 31 marca 2014r.
	Burmistrza Trzcianki


