
Załącznik
do Uchwały Nr CXLIII/694/21
Zarządu Powiatu Ryckiego
z dnia  22 stycznia 2021 r.

WYKAZ

nieruchomości  będących własnością Powiatu Ryckiego oddanych w najem na okres powyżej  3 miesięcy
stanowiących otwarte  powierzchnie  użytkowe usytuowane  na  parterze  budynku  Starostwa  Powiatowego
w Rykach.

L.p Opis nieruchomości Numer działki
i jej

powierzchnia

Numer księgi
wieczystej

Powierzc
hnia do
oddania
w najem

Czynsz z tytułu
umowy najmu

1.

Otwarta powierzchnia
użytkowana znajdująca się na
parterze budynku Starostwa

Powiatowego w Rykach,
położonego w Rykach przy ul.
Wyczółkowskiego 10A oddana

na cel prowadzenia działalności z
zakresu usług rachunkowych na
okres od dnia 11 stycznia 2021 r.

do dnia 30 kwietnia 2021 r.
4326/4 o pow.

0,4923 ha
LU1Y/00001801/3

3 m²

300,00 zł netto
miesięcznie plus
należny podatek

VAT zgodnie
z obowiązującymi
przepisami ustawy

o podatku od
towarów i usług. 

2.

Otwarta powierzchnia
użytkowana znajdująca się na
parterze budynku Starostwa

Powiatowego w Rykach,
położonego w Rykach przy ul.
Wyczółkowskiego 10A oddana
na cel prowadzenia działalności
z zakresu ubezpieczeń i małej
poligrafii na okres od dnia 1
października 2020 r. do dnia

28 lutego 2021 r. 

6 m²

1.800,00 zł netto
miesięcznie plus
należny podatek

VAT zgodnie
z obowiązującymi
przepisami ustawy

o podatku od
towarów i usług. 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 b, art. 35 ust. 1 i 2 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1990 ze zm.) oraz uchwały Zarządu Powiatu Ryckiego Nr CXLIII/694/21 z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oddanych w najem na okres powyżej 3 miesięcy stanowiących
otwarte  powierzchnie  użytkowe  usytuowane  na  parterze  budynku  Starostwa  Powiatowego  w  Rykach.
Niniejszy wykaz zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy wywiesza się na okres 21 dni na urzędowej tablicy
ogłoszeń  w siedzibie  Starostwa  Powiatowego  w  Rykach  i urzędowych  tablicach  ogłoszeń  w gminach
Powiatu Ryckiego, a także zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Ryckiego od dnia 27 stycznia
2021  r.  Ponadto  informację  o wywieszeniu  tego  wykazu  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  przez
ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat rycki. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach – Wydział Rozwoju
i Zarządzania Mieniem Powiatu przy ul. Wyczółkowskiego 10A, pokój nr 213, tel. (81)8867472.
Pracownikiem upoważnionym do  kontaktów jest  Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  i  Zarządzania  Mieniem
Powiatu w Rykach mgr Aneta Ochal.

Sporządził : mgr Leszek Guzy; Wydział Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu


