
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, Uchwały Rady Gminy 

Przesmyki Nr XIII/81/2016 z  dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych położonych w miejscowości 

Łysów oraz  Zarządzenia nr W.0050.18..2019 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 15 lipca 2019 r w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lub 

dzierżawę pomieszczeń gospodarczych położonych w miejscowości Łysów stanowiących mienie gminne. 

 

WÓJT GMINY PRZESMYKI 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę  

Lp

. 

Oznaczenie przedmiotu 

dzierżawy 

Powierzchnia 

przedmiotu 

dzierżawy 

Opis przedmiotu 

dzierżawy 

Przeznaczenie 

przedmiotu 

dzierżawy 

1.Stawka 

wywoławcza 

miesięczna 

2. wadium 

Uwagi 

1 

Budynek  gospodarczy magazyn 

znajdujący się na działce  nr ew. 

1352, dla której założona jest 

KW SI1S/00051637/6.  

 644m2  

 

Magazyn  

murowany budynek 

(siporex), wybudowany 

w 1960r.,  Budynek 

składa się z jednego 

dużego pomieszczenia. 

Wrota metalowe. Dach 

dwuspadowy, kryty 

eternitem. Stolarka 

okienna drewniana.  

 

 

Na cele rolne i/ lub 

usługowe 

1. 1200zł 

2.   120 zł 

 

Na działce nr 1352 

ustanowiona jest 

służebność przesyłu 

na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A 

 

Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy dzierżawy 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 9, tel. 25 641-23-22 

w. 109  

Przesmyki, dnia 29.07.2021r. 

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 29.07.2021r do dnia 20.08.2021r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  

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

 

Wójt Gminy Przesmyki 

/-/ mgr  Andrzej Skolimowski 

 

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

