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Wójt Gminy Wilczyce
działając

na podstawie

art. 35 ust. 1 ustawy

o gospodarce

nieruchomościami

z dnia

21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2020.1990 t.j. z dnia 2020.11.12)
informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od 25 lutego 2021 r. do 11 marca 2021 r. wykazu
nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu, położonej na terenie Gminy Wilczyce.
Wykaz został opublikowany

w siedzibie oraz na stronach

internetowych

Urzędu Gminy

w Wilczycach celem podania do publicznej wiadomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wilczyce, tel. (015) 8377275.
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Wykaz nieruchomości użytkowych przeznaczonych do najmu .

Na podstawie art. 35.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późno zm.)
Wójt Gminy Wilczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości uźytkowych przeznaczonych do najmu.
Termin złożenia

nr działki
LP
lub jej
części

1

1178
obręb
Wilczyce

1.

nr księgo
wieczystej

KW 52832

Pow.
nlerucho
mości
lm')

24,75

Opis nieruchomości

przestrzennego

lokal mies,kalny znajdujący
się w budynku
wielomieszkaniowym typu
Nczworak" miejscowości
Wilczyce oznaczony nr
porządkowym 17S{IX{5.

Szczegółowych informacji

UM -tereny obecnie
zurbanizowane
przewidywane

w

dotychczasowych planach
zagospodarowania
przestrzennego

wniosku

Informacja o
Termin
wnoszenia opłat

do I5-go
każdego

oraz

4S,79 zł

miesiąca na

podstawie
wystawianej

na cele

faktury VAT

mieszkalno-usługowe

dotyczących w/w wykazu można zasięgnąć w referacie

inwestycji i zamówień publicznych telefonicznie
2.
3.

Przeznaczenie
w pianie zagospodarowania

Wysokość
opłat
z tytułu
najmu w
stosunku
miesięcznym

rolnictwa,

gospodarki

Zasady aktualizacji
opłat

przeznaczeniu

do oddania w
najem

Wg stawek czynszu
najmu lokali
umowa najmu
mieszkalnych
na okres do 3
wprowadzonych
lat
uchwałą Rady Gminy
Wilczyce

gruntami,

ochrony

środowiska,

planowania,

pod numerem (015) 837 72 75.

Szczegółowe warunki najmu w/w nieruchomości określone zostaną w umowie najmu.
Wykaz nieruchomości publikowany będzie w dniach od 25 lutego 2021 r. do 11 marca 2021 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilczycach ponadto
informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości

w prasie lokalnej a także na stronie internetowej

urzędu www.wilczyce.pl.
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osoby. którym
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nabyciu
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art.34 ust.I
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