
 

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 16.2018 

Wójta Gminy Wietrzychowice 

z dnia 27.03.2018 roku 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy 

Wietrzychowice przeznaczonych do wynajmu. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 oraz art. 35 ust. 1  

i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.  

z 2018r., poz. 121 ) w związku z uchwałą Nr XXIX/229/2006 z dnia 20 kwietnia 

2006r. Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie ustalenia zasad najmu lokali 

użytkowych i garaży stanowiących mienie komunalne Gminy Wietrzychowice 

na okres dłuższy niż 3 lata, oraz określenia wysokości stawek czynszu najmu 

zarządzam co następuje:  

                                                              § 1 

Podaję do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących 

własność Gminy Wietrzychowice przeznaczonych do wynajmu w drodze 

przetargu nieograniczonego szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do 

zarządzenia.  

                                                             § 2 

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach na okres 21 dni.  

                                                               § 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Wójt Gminy Wietrzychowice 

mgr Tomasz Banek 
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                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr 16.2018  

                                                                   Wójta Gminy Wietrzychowice  

                                                                   z dnia 27.03.2018r. 

                                                                      OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali 

użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice 

przeznaczonych do wynajmu  

 

Lp.  Położenie  

lokalu 

Nr 

nieruchomości  

Nr księgi 

wieczystej  

Numer 

lokalu, 

budynku 

Pow. 

lokalu 

w m² 

Opis 

nieruchomości  
Cena 

wywoławcza 

stawki za m² 

pow. 

użytkowej 

za  m-c 

Forma najmu  Przeznaczenie 

sposób 

zagospodarow

ania  

Termin 

wnoszenia 

opłat 

czynszowych  

1.  Demblin 

Działka nr:564  

KW TR1D/000 

43721/4  

119 

 

179,5

0 
Lokal 

użytkowy w 

budynku 

Wiejskim 

Wielofunkcyj

nym 

2,23 zł netto  W drodze 

przetargu 

ustnego 

nieograniczone

go 

Lokal  Do 10 tego 

każdego 

miesiąca. 

Aktualizacja 

o wskaźnik 

inflacji 

zawiadomieni

em 

 

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni  tj. od 30.03.2018 r. do 20.04.2018 r. 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wietrzychowicach. 

W/w lokal zostanie wynajęty w drodze przetargu. 

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu najmu można uzyskać w Urzędzie 

Gminy  

Wójt Gminy Wietrzychowice 

mgr Tomasz Banek 

 

 



 

 


