
Z, txr to GosponaRxl MtnszxlN wEJ w TwlRooc

lidres:

ul. l-go Maja 2
5(t-416 Twardogdra

Telefo :71./6066300

WYKAZ
NIER.UCHOMOSO PRZEZNA CZO

Dzialaj4c na podr;tawie art. 35 ust. I i 2 ustawry z
nieruchomoSciami ( Dz. U. 2021.1899 tj. ze zm.) podaje
nieruchomoSci stanowi4cych wlasnoS6 Gminy Twardog6ra

Przeznacza sig do oddania w najem w trybie przetargu
uZytkowe:

Twardog6ra, 08.06-2022r-

CH DO NAJMU

dnia 2l sierpnia 1997r. gospodarce
sig do publicznej wi i wykaz

.ych do najmu.

nieograniczonego nastg

I. Lokal u2ytkowy poloZony w Twardogorze przy
AM 25 na nastgpuj4cych warunkach:

43 o pow. 36,40 2 dz. nr 7ll7

lowo-uslugowej,
23Yopodatku VAT,

j w terminie do 25 kaldego

stopieh inflacji za poprzedni

1.

2.
J.

4.

1.

2.
1J,

4.

5.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreSlony,
Lokal przeznaczonl' jest na prowadzenie dzialalnoSci
Miesigczna stawka wywolawc za czy nszu 20,00 zll n?
Czynsz platny na k.onto Zakladu Gospodarki Mi i w terminie do dni 25 kahdego
miesi4ca, za kt6ry przypada nale2noS6,

5. Czynsz waloryzowany bgdzie corocznie o y stopieri inflaili za poprzedni

)

Termin zagospodarrtwania - 30 dni od podpisania u najmu.

IL Lokal u2ytkowy poloZony w Twardogorze przy
AM24 na nastgpuj4cych warunkach:

o pow. 121,73 2 dz. nr 5712

6.

7.

8.

6.

7.

8.

ogloszony w komurrikacie Prezesa Gl6wnego Urzgdu
Minimalne post4pienie wynosi 0,50 zl za I m2lokalu,
Wadium ustalone do przetargu wynosi 900,00 zl,

Umowa najmu zostanie zawartana czas nieokreSlony,
l,okal przeznaczonl' jest na prowadzenie dzialalnoSci lor,vo-usiugowej,
Miesigczna stawka wywolawc za czynszv 6,00 zll m2 23Yo podatku VAT,
Czynsz ptatny na krnto Zaldadu Gospodarki M
miesi4ca, za ktory przypada nale2noS6,

ogloszony w komurikacie Prezesa Gl6wnego Urzgdu
Minimalne post4pienie wynosi 0,50 z\ za I m2 lokalu,
Wadium ustalone d,r przetargu wynosi 900,00 zl,

Czynsz waloryzowrlny bgdzie corocznie o Srednio

Termin zagospodarowania - 30 dni od podpisania

Niniejszy vurykaz wywies:za sig na okres 2l dni.


