
Zarz4dzenie

LilrwidatoraZa

w sprawie:
ofertowym
Gniezna.

podania do publicznej wi
na wynajem lokali

Na podstawie Uchwaly Rady Mi
w sprawie: zasad gospodqrowqnia I
komunalnego Miasta Gniezna zmienionej
z dnia 29.04.2010 r. oraz Uchwalv
25.IL2009 r. w sprawie: utworzenia j

,, Zarzqd Gospodarowania Lokalami " or
Regulaminu Or ganizacyjnego Jednostki
Zarz4dzeniem Dyrekt ora Zarzydu
Pl0l6Il20l201I z dnia29.09.2011 r. w
Zarzqdu Gospodarowania Loknlami w
2R.0121.15.2012 z dnta 0L06.2012 r.
8.01.2013 r. oraz Zarzqdzeniem Nr ZGL
co nastgpuje:

Podaje sig do publicznej wiadomo5ci
w najem na podstawie przetargu

uzytkowych - stanowi4cy zal4cznik Nr 1

Zastrzega sig prawo do odst4pienia od
nieograniczonego, ofertowego na wynaj e
lokale uZytkowe, umieszczone w wy
pojawi4 sig nieprzewidziane wczeSnie
uzasadniaj4cej koniecznoS6 ich wycofani

Wykaz lokali uzytkowych, o kt6rych
na tablicy Urzgdu Miejskiego w
Lokalami w GnieZnie oraz na stronach i
Urzgdu Miejskiego w GnieZnie i URBIS
opublikowaniu w prasie lokalnej.

Zarzqdzenie wchodzi w irycie z dniem

LiK

zGL.ZR.0t2t.t4.20t5
z dnia 10 lipca 2015 r.

Gospodarowania Lokalami

ogloszenia o przetargu nieograniczonym,
h bgd4cych w zasobie komunalnym Miasta

Gtiezna nr XL145412009 z dnia 28.10.2009 r..
ami u|ytkowymi wchodzqcych w sHad zasobu

Uchwal4 Rady Miasta Gniezna nr XLDV554|20I0
Miasta Gniezna nr XLlIl473l2009 z dnia

stki budzetowej Gminy Miasta Gniezna pod nanuq
nadania jej statutu oraz na podstawie $13 ust" 1

j Gminy Miasta Gniezna wprowadzonego
ania Lokalami w GnieZnie Nr ZGL-RO-

ie: Wpr ow adzenia Re gulaminu Or ganizacyj ne go
Gnieinie, zmienionego Zarzqdzeniem Nr ZGL-
Zarzadzeniem Nr ZGL.ZR.0l2l.l.20I3 z dnia
.0121.15.2014 z dnia 2.06.2014 r., zarzadza sis

$ 1
lokali uzytkowych przeznaczonych do oddania

iczonego, ofertowego na wynajem lokali

niniej szego zaruqdzenia.

wadzenia postgpowania w trybie przetargu
lokali uzytkowych w caloSci lub na poszczeg6lne
o kt6rym mowa w $ 1, w stosunku do kt6rych
okoliczno6ci natury prawnej, b4d2 formalnej,

$ 2

$ 3
w $ I niniejszego zwz4dzenta podlega ogloszeniu

ie oraz w siedzibie Zaru4du Gospodarowania

ternetowych: Zarz4du Gospodarowania Lokalami,

Sp. z o.o. przez okres 2l dni oraz jednokrotnemu

$ 4
pisania.


