Zarządzenie nr 4/ 2017
Prezesa Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
w Szydłowcu
z dnia 03.04.2017 r.
w sprawie: ogłoszenia przetargu ofertowego na rezerwację miejsc handlowych numer:
 numer 5 znajdujących się w sektorze I
 57 znajdującego się w sektorze III
na Targowisku Miejskim w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej
na okres od 01.05.2017r. do 31.12.2018r. oraz powołania komisji
przetargowej.
Na podstawie art. 13 ust.1, art. 37, ust.1 i ust.4, art. 40, ust. 1 pkt. 3, ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o Gospodarce Nieruchomościami (Dz. U. Z 2015 r. Nr 0, poz.
1180 z późn. zm.) oraz §3.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości – Prezes Spółki zarządza, co następuje:
§1
1.

Prezes Spółki ogłasza przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer:
 4 znajdującego się w sektorze I o powierzchni użytkowej 21,30 m2
 57 znajdującego się w sektorze III o powierzchni użytkowej 18,40 m2

na Targowisku Miejskim w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej na okres
od 01.05.2017 r. do 31.12.2018r.
§2
Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w §1, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§3
Treść ogłoszenia o przetargu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej
Spółki (wik@szydlowiec.pl), oraz na tablicy ogłoszeń w biurze targowiska – boks nr 1
w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej.

§4
Z osobami, które przetarg wygrają zostanie zawarta umowa według wzoru określonego
w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§5
Powołuje się komisje przetargową w składzie wykazanym w załączniku nr 4, której
zadaniem

jest

przeprowadzenie

przetargu

i

wyłonienie

najkorzystniejszej

na rezerwację.
§6
Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji przetargowej.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Spółki
Dariusz Kujbida
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