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WYKAZ
NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Dzialq4c na podstawie art. 35_11t, 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarcenieruchomosciami ( tj. Dz. u- 2020.1990 ze zm.) poiaje sig do publicznej wiadomosci wykaznieruchomosci stanowi4cych wlasnoS6 Gminy Twardog6ra przeznaczonych do najmu.

Przeznacza sig do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego nastgpuj4ce lokaleuZytkowe:

I' Lokal uzytkowy poloZony w Twardog6rze przy ul. Rynek 2 o pow. 13,70 m2 dr. nr gll4AM 25na nastgpuj4cych warunkach:

1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreSlony,
2' Lokal przeznaczony jest na prowadzenie dzialalnosci handlowo-uslugowej,
3. Miesigczna stawka wywolawcza czynszu50,00 zl/m2 plus 23rh p:;d;i"vAT,
4' czynsz platny na konto zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w Lrminie do dnia25 kazdegomiesi4ca, za kt6ry przypadanaleznoSd,
5' Czynsz waloryzowany bgdzie corocznie o Srednioroczny stopieri inflacji za rokpoprzedni ogtroszony w komunikacie Prezesa Gl6wnego lJrzgdu Statystycznego,
6. Minimalne post4pienie wynosi 0,50 zl za I mz lokalu
7. Wadium ustalone do przitary,, *yrrori e00,00 ,f--
8. Termin zagospodarowania - 30 dni od podpisania umowy najmu.

l-t, 
J'9kat uzytkowy poloZony w Twardog6rzeprzy ul. Wielkopolskiej 2 o pow.3l,00 m, dr.nr65/ll AI|d25 na nastgpuj4cych warunkach:

l. Umowa najmu zostanie zawartana czasnieokreslony,
2' Lokal przeznaczony jest na prowadz enie dzialalnosci handlowo-uslugowej,
3. Miesigczna stawka wywolawc za czynszn 13,00 zr/m2 pfus 23o/opodaiku vAT,4' czynsz platny na konto Zahadu Gospodarki Mieszkaniowej #terminie do dnia 25 ka2dego

miesi4ca, za kt6ry przypadanaleznoSC,
5' Czynsz waloryzowany bgdzie corocznie o srednioroczny stopieri inflacji za rok poprzedni

ogloszony w komunikacie prezesa Gr6wnego urzgdu Statystycznego,
6. Minimalne post4pienie wynosi 0,50 zl za lTn2lokalu,
7. Wadium ustalone do przetargu wynosi 500,00 zl,
8. Termin zagospodarowania - 30 dni od podpisania umowy najmu.

II-I' lokal uzytkowy poloZony w Twardog6rze przy ul. Kr6tkiej 9 o pow. 45,90 
^2 

dr. nr 5415 AM25 na nastgpuj 4cych warunkach:

1 . Umowa najmu zostanie zaw arta na czas nieokreSlony,
2' L okal pr zeznaczony j e st na pr ow adzenie dzialal no s c i handl owo - uslu gowej,
3. Miesigczna stawka wywolawcza czynszu 30,00 zUrr? plus 23% poda:tku vat,



4. Czynsz platny na konto Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 kuZdego
miesi4c4 zaktlry przypada nale2noSi,

5. Czynsz waloryzowany bgdzie corocznie o Srednioroczny stopieri inflacji 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 | 700,00 zl,
8. Termin zagospodarowania - 30 dni od podpisania umowy najmu.

IV. Lokal u2ytkowy polo2ony w Twardog6rze przy ul. Ratuszowej 2 o pow. 97,80 m' dr. nr 5213
AM 25 na nastgpuj4cych warunkach:

1. Umowa najmu zostanie zawartanaczas nieokreSlony,
2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie dzid.alnoSci handlowo-uslugowej,
3. Miesigczna stawka wywolawcza czynszu 15,00 zllm2 phts 23%o podatku VAT,
4. Czynsz platny na konto ZaHadu Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 ka2dego

miesi4ca, za kt6ry prrypada naleznoSd,
5. Czynsz waloryzowany bgdzie corocznie o Srednioroczny stopieri inflacji za rok poprzedni

ogloszony w komunikacie Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego,
6. Minimalne postqpienie wynosi 0,50 zlzal m2lokalrr,
7. Wadium ustalone do przetargu wynosi 1 800,00 zl,
8. Termin zagospodarowania - 30 dni od podpisania umowy najmu.

Niniejszy wykaz wywiesza sig na okres 21 dni.
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