ViM GMINY SLAWNO
WOJ zachodruopomorme
Rio 7145 .2.2013

stawno dnia 22.01.2013 r.

WYKAZ
lokali uiytkowych przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

W6jt Gminy Sfawno na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami /Oz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z pMn. zm.l podaje do publicznej wiadomosci informacje, ze oddaje w najem lokal uzytkowy (budynek gospodarczy) w miejscowosci
Wrzesnica.
Nr
dzialki

Ksit:ga Wieczysta

Miejscowosc

249/2

KOlE/00008920/9

Wrzesnica

Opis nieruchomosci

Najem lokalu uiytkowego ( budynek
2
gospodarczy) 0 powierzchni 25, 92 m •

Stawka czynszu
za najem lokalu
socjalnego

2

0,80 zt / m
plus obowiqzujqCY
podatek VAT

Term in
wnoszenia oplat
czynszu

Okres trwania
umowynajmu

Z gory do lO-go
dnia kaidego
pierwszego
miesiqca kwartatu
kalendarzowego w
trakcie trwania
umowy najmu.

Na okres 3-ch lat
od 01.02 .2013 r.
do 31.01.2016 r.

1.

Najemcq zostat ustalony jego dotychczasowy wieloletni uiytkownik.

2.

Szczeg6towe warunki umowy, tqczna wysokosc czynszu, warunki uiytkowania lokalu zostanq okreslone w umowie najmu.

3.

Wykaz niniejszy podaje si~ do publiczne wiadomosci na okres 21 dni tj. od dnia 24 stycznia 2013 r. do dnia 14 lutego 2013 r. przez wywieszenie na
tablicy ogtoszen w Urz~dzie Gminy Stawno przy ul. M .e. Sktodowskiej 9, na tablicy ogtoszen w miejscowosci Wrzesnica oraz na stronie internetowej
Gminy Stawno.

4.

2

Stawka czynszu najmu za 1 m budynk6w gospodarczych zostata ustalona na podstawie Zarzqdzenia W6jta Gminy Stawno.
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Sfawno dnia 22 .01 .2013 r.

WYKAZ
lokali uzytkowych przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

W6jt Gminy Sfawno na podstawie art .. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami /Oz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z potn. zm.! podaje do publicznej wiadomosci informacje, ze oddaje w najem lokal uzytkowy (budynek gospodarczy) w miejscowosci
Sfawsko.
Nr
dzialki

Ksit:ga Wieczysta

440

K01E/00010924/4

Miejscowosc

Stawsko

Opis nieruchomosci

Najem lokalu uzytkowego ( budynku
gospodarczego) 0 powierzchni
2
120,00 m •

Stawka czynszu
za najem lokalu
uiytkowego

2

0,30 zt / m
plus obowiqzujqcy
podatek VAT

Termin wnoszenia
oplat czynszu

Okres trwania
umowynajmu

Z gory do lO-go dnia
kaidego pierwszego
miesiqca kwartatu
kalendarzowego w
trakcie trwania
umowy najmu.

Na okres 3-ch lat

I

I

~

1.

Najemcq zostat ustalony jego dotychczasowy wieloletni uiytkownik.

2.

Szczeg6towe warunki umowy, tqczna wysokosc czynszu, warunki uzytkowania lokalu zostanq okreslone w umowie najmu .

3.

Wykaz niniejszy podaje si~ do publiczne wiadomosci na okres 21 dni tj. od dnia 24 stycznia 2013 r. do dnia 141utego 2012 r. przez wywieszenie na
tablicy ogtoszen w Urz~dzie Gminy Stawno przy ul. M.e. Sktodowskiej 9, na tablicy ogtoszen w miejscowosci Stawsko oraz na stronie internetowej
Gminy Stawno.

4.

2

Stawka czynszu najmu za 1 m budynk6w gospodarczych zostata ustalona na podstawie Zarzqdzenia W6jta Gminy Stawno.
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