
Zarz4dzenie Nr ZGL .2R.0121.8.20 1 5
z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Likwidato ra Zzrz4du Gospodarowania Lokalami

w sprawie: podania do publicznej wiadomoSci ogloszenia o przetargu nieograniczonym,
ofertowym na wynajem lokali uzytkowych bgd4cych w zasobie komunalnym Miasta
Gniezna.

Na podstawie Uchwaly Rady Miasta Gniezna m XLl454l2009 z dnia 28.10.2009 r.,
w sprawie: zasad gospodarowonia lokalami u2ytkowymi wchodzqcych w sHad zqsobu
komunalnego Miasta Gniezna zmienionej Uchwal4 Rady Miasta Gniezna nr XLDV5 5412010
z dnia 29.04.2010 r. oraz Uchwaly Rady Miasta Gniezna nr XLIIl473l200g z dnia
25.11.2009 r. w sprawie: utworzenia jednostki bud2etowej Gminy Miasta Gniezna pod nanvq
,,Zarzqd Gospodarowania Lokalami" oraz nadania jej statutu oraz na podstawie $13 ust. 1
Regulaminu Organizacyjnego Jednostki budzetowej Gminy Miasta Gniezna wprowadzonego
Zarzqdzeniem Dyrektora Zarz4du Gospodarowania Lokalami w GnieZnie Nr ZGL-RO-
Pl0l6ll20l20ll z dnia29.09.2011 r. w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego
Zarzqdu Gospodarowania Lokalami w Gnieinie, zmienionego Zarzydzeniem Nr ZGL-
2R.0121.15.2012 z dnia 01.06.2012 r., Zaru4dzeniem Nr ZGL.ZR.0121 .1.2013 z dnia
8.01.2013 r. oraz ZarzEdzeniem Nr ZGL.ZR.}L2L.I5.2014 z dnia 2.06.2014 r., zaruEdza sig
co nastgpuje:

s 1
Podaje sig do publicznej wiadomoSciwykaz lokali uzytkowychprzeznaczonych do oddania
w najem na podstawie przetargu nieograniczonego, ofertowego na wynajem lokali
uzytkowych - stanowi4cy zal1czstik Nr 1 do niniejszego zarz1dzenia.

$ 2
Zastrzega sig prawo do odst4pienia od przeprowadzenia postgpowania w trybie przetargt
nieograniczonego, ofertowego na wynajem lokali uzytkowych w caloSci lub na poszczeg6lne
lokale uzytkowe, umieszczone w wykazie o kt6rym mowa w $ 1, w stosunku do kt6rych
pojawi4 si? nieprzewidziane wczeSniej okoliczno$ci natury prawnej, byd? formalnej,
uzasadniaj4cej koniecznoSd ich wycofania.

$ 3
Wykaz lokali uzytkowych, o kt6rych mowa w $ 1 niniejszego zaru4dzenia podlega ogloszeniu
na tablicy Urzgdu Miejskiego w Gnie2nie oraz w siedzibie Zarzydu Gospodarowania
Lokalami w GnieZnie oraz na stronach internetowych: ZarzEdu Gospodarowania Lokalami,
Urzgdu Miejskiego w GnieZnie i URBIS Sp. z o.o. przez okres 2l dn oraz jednokrotnemu
opublikowaniu w prasie lokalnej.

$ 4
Zaru4dzente wchodzi w irycie z dniem podpisania.


