
                                                                                             Grodków, dnia  21 grudnia  2012 r. 
Nr. GGR.III.6845.30.2012 

 

 
 

       WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU - DZIERśAWY 

Na podstawie: 

- art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r.  

Nr 102  poz. 651,  z późń. zm/. 

- art. 30 ust. 2  pkt.   3 ustawy z dnia 8 marca 1998r o samorządzie gminnym /Dz,U.2002r Nr 

113  poz. 984 z póŜń. zm/. 

- § 16 pkt 1 Uchwały Nr XX/219/05 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 lutego 2005r w 

  sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości stanowiących, mienie  

       Gminy  Grodków oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata; 

   / Dz.Urz. Województwa Opolskiego Nr 36, poz.1163/ .  

 

BURMISTRZ GRODKOWA 

        §  1 

 
 

Przeznacza do: 
 
1.Najmu na czas nieokreślony gminne pomieszczenie  gospodarcze o pow. 55 m²  
    przylegające do obiektu świetlicy wiejskiej usytuowane na działce Nr 528/3                   
   o pow.  0.0500 ha. 
 
2. DzierŜawy na czas nieokreślony części działki gminnej Nr 528/3 o pow.0,0055 ha. 
 
3. KW  Nr 38692 
 
4. PołoŜenie:  Gnojna. 
 
5.  Przeznaczenie :  pomieszczenie gospodarcze.                                               
 
6. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciąŜeń i zobowiązań 

 



-  2  - 

 

 

 7. Tryb najmu:  przetarg ofertowy. 

 

 8. Stawka czynszu najmu i dzierŜawy nieruchomości gminnej opisanej w pkt l, na podstawie;      

     Zarządzenia  Nr  BR-0050.111.2011  Burmistrza Grodkowa  z dnia  14 października 2011r   

     w sprawie określenia wysokości stawek czynszu najmu i dzierŜawy za lokale i inne mienie  

    stanowiące własność Gminy Grodków została ustalona kwota : 

 a/ za najem :  8,25 zł. / słownie złotych: osiem, 25/100 / + podatek  VAT wg obowiązującej  

    stawki 23% w stosunku miesięcznym, 

b/ za dzierŜawę: 8,25 zł. /słownie złotych: osiem, 25/100 / + podatek VAT wg obowiązującej  

    stawki 23%  w stosunku rocznym. 

 

 

     
                                                                       § 2 

        

                     Wykaz ten zostaje wywieszony na okres  21 dni na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego  

               w  Grodkowie oraz  sołectwa  na terenie,   którego  połoŜona  jest  ww.  nieruchomość  oraz  

               poprzez zamieszczenie  informacji  o niniejszym   Wykazie  w  prasie  lokalnej  - Panorama  

               Powiatu Brzeskiego i w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie. 

                      Po  upływie   ww.  terminu   zostanie  ogłoszony   przetarg   na  wyłonienie  dzierŜawcy 

                nieruchomości gminnej wykazanej  w § 1 pkt 1 niniejszego Wykazu. 

 

 

 

                                                                     § 3 

 

 

     Niniejszy  wykaz  podano  do  publicznej  wiadomości  od  dnia  21 grudnia 2012 r. do dnia  

     10 stycznia  2013  r. 

 
 
 

 

                                           Burmistrz Grodkowa 

                                                                                                                 Marek Antoniewicz 
 

                                                                                                                                                           

 

LG/LG 3 


