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ZARZĄDZENIE NR VI/231/2011
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie odwołania przetargu ograniczonego na najem lokalu użytkowego. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591, ze zm.), art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Odwołuje się przetarg ustny ograniczony na najem lokalu użytkowego dla podmiotów gospodarczych 
działających w sektorze usług bankowych, ogłoszony zarządzeniem nr VI/204/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 
26 sierpnia 2011 r. 

§ 2. Powodem odwołania przetargu jest konieczność wyjaśnienia kwestii posiadania tytułu prawnego do 
korzystania z lokalu przez poprzedniego najemcę, korzystającego obecnie z w/w lokalu w sposób bezumowny i w 
zwiazku z tym przysługującego mu ewentualnie roszczenia o kontynuowanie umowy najmu. 

§ 3. Informacja o odwołaniu przetargu stanowi załacznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i podlega 
opublikowaniu: 

1) na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Baranów, 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranów, 

3) na stronie internetowej Gminy Baranów -www.gminabaranow.pl. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam się inspektorowi ds. gospodarki komunalnej, gospodarki gruntami, 
zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
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Załącznik do Zarządzenia Nr VI/231/2011

Wójta Gminy Baranów

z dnia 14 września 2011 r.

INFORMACJA WÓJTA GMINY BARANÓW 

Wójt Gminy Baranów, działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.), informuje 
o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze usług 
bankowych na najem lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Baranów, o pow. 21,50 
m2. 

W/w przetarg miał się odbyć w dniu 28 września 2011 r. o godz. 11.00 w sali nr 13 Urzędu Gminy, 24-105 
Baranów, ul. Rynek 14. 

Powodem odwołania przetargu jest konieczność wyjaśnienia kwestii posiadania tytułu prawnego do 
korzystania z lokalu przez poprzedniego najemcę, korzystającego obecnie z w/w lokalu w sposób bezumowny 
i w związku z tym przysługującego mu ewentualnie roszczenia o kontynuowanie umowy najmu. 

 

Wójt Gminy Baranów 

inż. Robert Gagoś


