ZARZĄDZENIE Nr 130/19
Wójta Gminy Łańcut
z dnia 03 października 2019r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do oddania w najem

Na
podstawie
art.
30
ust.
2 pkt
3
ustawy
z
dnia
8
marca
1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce
nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2018r.
poz. 2204) zarządzam co następuje:

§1
Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w
określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

brzmieniu

§2
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Łańcut, na tablicy ogłoszeń sołectwa Albigowa oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy Łańcut - www.qminalancut.pl
§3
Informacja o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w § 1, podana zostanie do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jakub Czarnota

Załącznik do Zarządzenia Nr 130/19
Wójta Gminy Łańcut
z dnia 03 października 2019r.
WYKAZ
nieruchomości stanowiących mienie Gminy Łańcut przeznaczonych do oddania w najem
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2204) Wójt Gminy
Łańcut
podaje
do
publicznej
wiadomości
wykaz nieruchomości
z terenu
Gminy Łańcut
przeznaczonych do
oddania
w najem:

Lp.

1

2

Oznaczenie
nieruchomości wg
księgi wieczystej,
oznaczenie wg
katastru
nieruchomości oraz
powierzchnia
2

Działka nr 3262
obręb Albigowa

Położenie
nieruchomo
ści

3

37-122
Albigowa
815

Opis nieruchomości

4
Lokal użytkowy o
powierzchni użytkowej
35,16 m 2 (lokal
użytkowy + części
wspólne), usytuowany
na I piętrze Ośrodka
Zdrowia

Przeznaczenie
nieruchomości i
sposób jej
zagospodarowani
a
5
Nieruchomość
przeznaczona
na prowadzenie
usług

Wysokość opłat z tytułu
najmu, termin wnoszenia
opłat

Zasady
aktualizacji
opłat

Informacje o
okresie
zawarcia
umowy

6
od 15,00 zł netto z a
miesiąc z terminem
płatności do 10 dnia
miesiąca

7

8

Zasady
aktualizacji
opłat zostaną
określone w
umowie

Umowa najmu
na okres do
3 lat, od
listopada
2019r.

Czynsz nie obejmuje opłat za
media, podatku od nieruchomości
oraz opłat za odbiór odpadów
komunalnych

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łańcut, przy ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w pokoju nr 25/II p./
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00, tel. 17 225 67 62.
Wnioski na najem ww. lokali należy składać w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, pok. Nr 5 - biuro podawcze - do dnia
25.10.2019r.
Niniejszy wykaz:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łańcut na okres 21
25 października 2019r. oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Albigowa
- opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut - www.qminalancut.pl
- podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej

dni,

tj.

od

dnia

04

października

2019r.

do

WtlJ-T
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dnia

