
ZARZADZENIE NR 13/20
WOJTA GMINY WOJCIECHOW

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci stanowigcych IvIasnoe Gminy
Wojciechow przeznaczonych do wydzierzawienia oraz najmu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) Wojt Grainy zarz4dza,
co nastcpuje:

§1
Sporzjdza sic i podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci przeznaczonych
do wynajmu, stanowigcy zalicznik do niniejszego zarz4dzenia .

§2
Wykaz o kt6 ym jest mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogloszen
w siedzibie Urzcdu Gminy Wojciechow, a takze zamieszczeniu na stronie internetowej
Grainy Wojciechow www.wojciechow.pl, ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu
podana zostanie do publicznej wiadomosci przez ogloszenie w prasie lokalnej.

§3
Szczegolowe informacje o nieruchomosciach zamieszczonych w wykazie mozna uzyskac
w Urzcdzie Gminy Wojciechow tel. 81 5177241 w.31

§4
Zarzjdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.
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Zatqcznik do Zarzgdzenia Nr 13/20

Wojta Gminy Wojciechow z dnia 05.02.2020 roku

Wykaz nieruchomosci stanowiqcych wtasnosc Gminy Wojciechow przeznaczonych do wynajmu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 606), oraz art.

35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204) Wojt Gminy
Wojciechow sporzgdza i podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci przeznaczonych do wynajmu.

L.p. Oznaczenie
nieruchomosci
wg katastru oraz
ksiggi wieczystej

Pow.
w ha

Opis
nieruchomosci

Przeznaczenie
nieruchomosci i sposob
jej zagospodarowania

Przeznaczenie Wysokosc
optat

1 2 3 4 5 6 7
1 tubki

dziatka nr 299/2
LU1O/00031005/5

0,13 Nieruchomosc
gruntowa
zabudowana z
lokalem
u2ytkowym o pow.
8,80m 2
przeznaczonym do
wynakcia

Wg studium
uwarunkowan i
kierunkow
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Wojciechow
nieruchomosc
przeznaczona jest pod
tereny mieszkalnictwa i
ustug

Lokal
przeznaczony na
centralq
telefonicznq dla
dotychczasowego
najemcy, umowa
na okres do 3 lat

Czynsz
miesigczny
174,92 zt.
netto plus
VAT
waloryzowany
corocznie o
wskainik
inflacji

2. Wojciechow
dziatka nr 1494/5
LU1O/00024735/9

0,1974 Nieruchomosc
gruntowa
zabudowana z
lokalem
u2ytkowym o pow.
50,34 mz
przeznaczonym do
wynakcia

Wg studium
uwarunkowan i
kierunkOw
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Wojciechow
nieruchomosc
przeznaczona jest pod
tereny mieszkalnictwa
i ustug

Lokal
przeznaczony na
potrzeby
funkcjonowania
placowki
pocztowej dla
dotychczasowego
najemcy, umowa
na okres do 3 lat

Czynsz
miesigczny
453,63 zt.
netto plus
VAT
waloryzowany
corocznie o
wska2nik
inflacji

Wykaz wywiesza siq na okres 21 dni tj. od dnia 06.02.2020 r. r. do dnia 27.02.2020 r.

Szczegotowe informacje o nieruchomosciach zamieszczonych w wykazie mo2na uzyskac w Urzgdzie

Gminy Wojciechow tel. 81/5177241 w.31
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