
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), Uchwały Rady Gminy Przesmyki 

Nr XLI/265/2022 z  dnia 4 października 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej                                                   

położonej w miejscowości Raczyny 

 
WÓJT GMINY PRZESMYKI 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę  
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1 

Raczyny, 

gmina 

Przesmyki 

KW NR 
SI1S/00058393/2. 

Nr ew. 319 

Powierzchnia 
działki 0,1409 ha, 

 Powierzchnia 

użytkowa budynku 

gospodarczego 
153,01m2 

Działka zabudowana 
budynkiem gospodarczym, 

nieogrodzona. Budynek 

wybudowany w technologii 

żelbetowej 
prefabrykowanej. 

Wolnostojący, 

jednokondygnacyjny, kryty 
eternitem. Budynek w złym 

stanie technicznym.  

W Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Przesmyki uchwalonego 

uchwałą Rady Gminy 
Przesmyki Nr XIX/145/2016 z 

dnia  

22 listopada 2016 r. grunty 
oznaczone w ewidencji 

gruntów wsi Raczyny jako 

działka o numerze 

319 stanowi tereny usług 

publicznych. 

Czynsz 

miesięczny 

436,00zł netto 

Wadium 43,00zł 

Nieruchomość 

przeznaczona do 

oddania w 

dzierżawę,             
    w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 
na okres 10 lat,  

 

Termin wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny będzie płatny do 10 każdego miesiąca, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego. 

Wysokość czynszu najmu będzie podlegała corocznej waloryzacji  z mocą od 1 stycznia danego roku  w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany przez prezesa GUS z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Przesmykach pokój nr 8, tel. 25 641-23-22 
w. 108  

Przesmyki, dnia 03.11.2022r. 

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 3 listopada 2022r do dnia 24 listopada 2022r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  

w Przesmykach, w miejscowości Raczyny oraz na stronie internetowej (www.e-bip.pl). 

Wójt Gminy Przesmyki 

/-/ mgr  Andrzej Skolimowski 

http://www.e-bip.pl/

