
 
ZARZĄDZENIE Nr   26  /2016 

 
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi                    

w Dębicy z dnia 25  lipca  2016 r. 
 

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej 
własność   Gminy Miasta Dębica 

           
Działając na podstawie art. 35  ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.              

o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. 
zm.) zarządzam, co następuje:  
 
     § 1 

Przeznaczam do oddania w najem na okres  dwóch lat  i trzech miesięcy lokal 
użytkowy mieszczący się na I piętrze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11                   
z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy o powierzchni 21 m2  położony w obrębie 4 
miasta Dębica, nr działki 1104/15, KW 46516. 
 

§ 2 
 

Podaję do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie wykazu przeznaczonej 
do oddania w najem  części nieruchomości Gminy Miasta Dębica  oznaczonej                     
w ewidencji gruntów miasta Dębica obręb 4 nr 1104/15. 

 
§ 3 

 
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia. 
 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
      

 
          
 
 
 

         p.o. Dyrektora szkoły  
 
          Alicja Prus 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
          Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 26/2016 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi    

w Dębicy 

 

                    

SP 11 – 271- 8  /2016      Dębica, dn. 25 lipca 2016r. 

  

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 

przeznaczonej do oddania w najem 

 

1. Oznaczenie nieruchomości: KW 46516, nr działki: 1104/15,obręb 4;  

2. Powierzchnia nieruchomości: 21 m²  

3. Opis nieruchomości: lokal użytkowy mieszczący się na I piętrze budynku Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy;  

4. Przeznaczenie nieruchomości i termin zagospodarowania: działalność usługowa – 

sklepik szkolny; najem na okres (od 01.09.2016r. do 30.06.2019r.);  

5. Wysokość opłat z tytułu najmu: zostanie ustalona w drodze przetargu;  

6. Termin wnoszenia opłat: do 20 każdego miesiąca;  

7. Zasady aktualizacji opłat: kwota czynszu będzie waloryzowana corocznie,                    

o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 

poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.   

8. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi          

w Dębicy,  na stronie internetowej szkoły. 

9. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.  

 

Informacja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na szkolnej 

tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.  

 

 
 

         p.o. Dyrektora szkoły 
           
 
          Alicja Prus 
        
         
 
 
 

 


