
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w TwardoE6ee
ul. 1go Maia 2
56.{16 Twardogora
NrP 9112012881

Twardiogora dn. 1 0.06. 2020.

WYKAZ
NIERUCHOMOSfl PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Dyrektor ZakatuGospodarki Mieszkaniowej w Twardog6rze dzialajqc na podstawie art. 35

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoSciami

(Dz. U. 2020.65 tj.) podaje do publicznej wiadomoSci wykaz nieruchomoSci stanowi4cych

wlasnoSd Gminy Twardog6r a przeztraczonych do najmu:

s1

Przeznacza siE do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego nastqpuj4ce lokale

uZytkowe:

I. lokal uzytkowy polo2ony w Twardog orze przy ul. Rynek 2 o pow. 13,70 nl dz. w 8ll4 AM 25

na nastgpuj 4cych warunkach:

1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreSlony,

2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie dzialalnoSci handlowo-uslugowej,

3. Miesigczna stawka-wywolawcza czynszu 81,00 zllm2 plus 23%opodatkuvAT,

4. Czynsz platny na konto ZakJadu Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 ku2dego

mie si4ca, za kt6ry przy pada nale2no 56,

5. Czynsz waloryzowany bgdzie corocznie o Srednioroczny stopiefi inflacji za rok poprzedni

ogloszony w komunikacie Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego,

6. Minimalne post4pienie wynosi 0,50 zl za I m" lokalu,
7. Wadium ustalone do przetargu wynosi 1400,00 zl,
8. Termin zagospodarowania - 30 dni od podpisania umowy najmu.

II. lokal uzltkowy polo2ony w Twardog6rze przy ul. Ratuszowej 30 o pow. 23,10 
^2 

dz. Nr 65/13

AM 25 na nastgpuj4cych warunkach:

l. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreSlony,

2. Lokal pr zeznaczony j e st na prowadz enie dzialalno Sci handl owo -uslugowej,

3 . Miesigizna stawka wywo law cza czytszn 26,00 ztlm2 plus 23oh podatktt VAT,
4. Czynsz platny na konto Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 kazdego

miesi4ca, za kt6ry przypada nale2noS6,

5. Czytsz waloryzowany bgdzie corocznie o Srednioroczny stopieri inflacji za rck poprzedni

ogloszony w komunikacie Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego,

6. Minimahl postqpienie wynosi 0,50 zl za I m2lokalu,
7. Wadium ustalone do przetargu wynosi 800,00 zl,
8. Termin zagospodarowania - 30 dni od podpisania umowy najmu.



III. lokal u2ytkowy polozony w Twardog 6rze prz1ul. I Maja 3 o pow' 71,92 m2 dz' Nr 32113 AM

25 na nastEpuj 4cych warunkach:

1. Umowa najmu zostanie zawutana czas nieokreSlony,

2. Lokal prrirna"rony jest na prowadzenie dzialalnoSci handlowo-uslugowej'

3. Miesigczna stawkawywolawcza czynszu 12,00 zllnf plus23o/opodatku vAT,

4. Czynszplatny na konto Za?JaduGlspodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 kazdego

mie si4ca, za kt6ry przypada naleznoSi,

5. Czynsz *Aoryro**y'Ugari. corocznie o Srednioroczny stopieri inflacji za rok poprzedni

ogiorro.ry w komunikacie Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego,

6. Minimalne postqpienie wynosi 0,50 zl za I mz lokalu,

7. Wadium usialone do przetargu wynosi 1100,00 zl'
8. Termin zagospodarowania - 30 dni od podpisania umowy najmu.

Wkzwywiesza sig na okres 21 dni.
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