
Zarządzenie nr 0050.82.2018 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 8 marca 2018 roku 

 

w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 j.t. z późn. 

zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. 

zm.)  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Przeznaczyć do najmu część pomieszczenia na parterze budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborskiej 

55a wchodzącego do zasobu nieruchomości Gminy Nędza, który znajduje się w wykazie nieruchomości określonym  w §2. 

§ 2 

Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu. 

 

§ 3 

Informację o wykazie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy 

www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym 

(wyciąg), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

OZNACZENIE 

 

TREŚĆ 

 

Oznaczenie  pomieszczenie na parterze budynku wielofunkcyjnego w 

Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborskiej 55a usytuowanego na 

działce Nr 771/2 (k. m. 9) obręb Zawada Książęca – KW 

GL1R/00030809/7 
 

Powierzchnia  - 43,2 m2 – sala sprzedaży 

- 10 m2 – powierzchnia magazynowo - socjalna 

Opis  pomieszczenia składają się ze sali sprzedaży magazynu i 

pomieszczeń socjalnych 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 

zagospodarowania: 

pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia punktu 

aptecznego 

Wysokość opłat z tytułu najmu czynsz miesięczny w wysokości -657,88 zł + należny podatek 

VAT  

zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.187.2017  

Wójta Gminy Nędza z dnia 01.06.2017r. 

 

Terminy wnoszenia opłat czynsz płatny po otrzymaniu faktury 

 

Zasady aktualizacji opłat  

czynsz podlega aktualizacji 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w 

użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub 

dzierżawę 

Najem – na okres 5 lat na rzecz mgr Justyny Kiedrowskiej – 

właścicielki Apteki św. Kosomy i Damiana ul. Jana III 

Sobieskiego 17, 47-440 Nędza 


