
 

Zarządzenie Nr 29/2018 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 02.03.2018 r. 
 

KA.0050.29.2018 

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat dla 

dotychczasowych najemców, lokali będących składnikami mienia komunalnego. 

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia              

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata  

następujących lokali użytkowych będących składnikami mienia komunalnego: 

1. lokal użytkowy położony w miejscowości Wręczyca Wielka, ul. Szkolna nr 3, apteka, 

lokal o pow. 127,58 m
2
 usytuowany w bloku na działce nr ewid. 463/15, 

nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr CZ2C/00029008/4 prowadzonej przez 

Sąd Rejonowy w Częstochowie - X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych            

w Kłobucku; 

2. lokal użytkowy położony w miejscowości Wręczyca Wielka, ul. Szkolna nr 3, sklep    

o pow. 58,56 m
2
 usytuowany w bloku na działce nr ewid. 463/15, nieruchomość 

wpisana do księgi wieczystej nr CZ2C/00029008/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

w Częstochowie - X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku. 

   

§ 2. Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Gminy we Wręczycy Wielkiej, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do 

publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej 

urzędu. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się także do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń u sołtysów wsi, w których położona jest 

przedmiotowa nieruchomość.  

 

§ 3. Zawarcie umowy na najem może nastąpić po upływie okresu wywieszenia wykazu. 

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej         

i Inwestycji. 

 

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



W Y K A Z 

nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do najmu lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców

zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 02.03.2018 r.

Nr KW Nr 
działki

Pow.
lokalu

m²

Położenie i opis
nieruchomości

Przeznaczenie w planie
przestrzennego

zagospodarowania gminy -
funkcja użytkowania

Czynsz najmu miesięcznie   w
złotych

Obciążenia Forma i termin
zapłaty

CZ2C/00
029008/4

CZ2C/00
029008/4

 463/15

 463/15

 127,58

58,56

Wręczyca Wielka
ul. Szkolna 3

Lokal użytkowy – apteka

Wręczyca Wielka
ul. Szkolna 3

Lokal użytkowy - sklep

Lokal z przeznaczeniem do 
prowadzenia handlu - 
symbol  w planie 1MW, tereny 
zabudowy wielorodzinnej        
z usługami

Lokal z przeznaczeniem do 
prowadzenia handlu - 
symbol  w planie 1MW, tereny 
zabudowy wielorodzinnej        
z usługami

- za eksploatację lokalu użytkowego
3.926,00 zł brutto 
- opłata za c.o. pow. użytkowej 
408,26 zł + podatek VAT 

- za eksploatację lokalu użytkowego
800,00 zł brutto 
- opłata za c.o. pow. użytkowej 
187,39 zł + podatek VAT 

brak

brak

Czynsz płatny 
miesięcznie do dnia 
20 każdego miesiąca

Czynsz płatny 
miesięcznie do dnia   
20 każdego miesiąca

Okres wywieszenia 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysa wsi, na stronie internetowej Gminy oraz w prasie lokalnej.

Wręczyca Wielka, dnia 02.03.2018 r.


