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Adres:

ul. 1-go Maja 2
56-416 Twardoghra

Teiefon: 7 l/6066300
e -mail : p oc zt a@zgm. tw ardo gora. d

Twardog6ra, dnia 06.04.2022r.

WYKAZ
NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Na podstawie art. 35 ust. 1 w zwipku z art.31 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomoSciami (D2.U.2021.1899 t.1. ze zm.),Dyrektor Zaldadu Gospodarki

Mieszkaniowej w Twardog6rze informuje, ze podaje do publicznej wiadomoSci v'ykaz
nieruchomoSci stanowi4cych wlasnoS6 Gminy Twardog6raprzeznaczonych do najmu:

l. Przeznacza sig do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokal uiytkowy
o powierzchni uiytkowej 77,00 m2 poloZony w Twardog5rue przy ul. Ratuszowej 13

dz. Nr 74lll AM 25 na nastgpuj4cych warunkach:

1. Umowa najmu zostanie zawartafiaczas okreSlony nie dluLszy niz 10 lat,

2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie dzialalnoSci handlowej,
3. Miesigczna stawka Crynrrr-*ynosi 49,35 zllm2 phx23Yo podatku VAT,
4. Czynsz platny na konto Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia25

kazdego miesi4ca, za kt6ry przypada naleznoSd,

5. Czynsz waloryzowany bgdzie corocznie o Srednioroczny stopieri inflacji za rok
poprzedni ogloszony w komunikacie Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego.

ll. Przeznacza sig do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego lokal
urytkorvy poloZony w Twardogilrze przy ul. 1 Maja 4 o pow. 62190 m' dz. nr 38/5 AM 25

na nastgpujqcych warunkach:

1. Umowa najmu zostanie zawartaflaczas nieokreSlony,
2 . L okal pt zeznaczony j e st na prowadz enie dzialalno Sc i handlowo - uslu gowej,

3. Miesigczna stawka-wywolawc za czynsz:t 15,00 zllm2 pfus 23o/o podatku V,A.T,

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

ka2dego miesi4ca, zaktory przypada nale2noS6,

5. Czynsz waloryzowany bgdzie corocznie o Srednioroczny stopieri inflacji za rok
poprzedni ogloszony w komunikacie Prezesa^Gl6wnego Urzgdu Statystycznego,

6. Minimalne post4pienie wynosi 0,50 zL za I ttt' lokalu,
7. Wadium ustalone do przetargu wynosi 1200,00 zl,
8. Termin zagospodarowania - 30 dni od podpisania umowy najmu.

Niniejszy Wkazwywiesza sig na okres 21 dni.
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