
Iahtad Bospodarti Mieeakaniorrr-oj w Twardog6nr
ul 1go trilaja 2
58 d16 Twardogdra
Ntp B11p0t28EX

Twardog<ira dn. 1 5.03.2023r.

WYKAZ
NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

DzialajEc na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomoSciami (D2.U.2023.344 tj.) podaje sig do publicznej wiadomoSciwykaznieruchomoSci
stanowi4cych wlasnoSi Gminy Twardo 96r a przeznaczonych do naj mu.

Przeznacza sig do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego nastgpuj4ce lokale
uZytkowe:

I. Lokal uZytkowy poloZony w Twardog6rze
25 na nastgpuj4cych warunkach:

przy ul. Ratuszowa 4 o pow. 19,30 m2 dz. nr 5212 AM

l. Umowa najmu zostanie zawartarraczas nieokreSlony,
2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie dzialalnoSci handlowo-uslugowej,
3. Miesigczna stawka wywolawczaczynszu 15,00 zllmz pfus23Yo podatku VAT,
4. Czynsz platny na konto ZahJada Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 kazdego

miesiEca, za ktory przypada nale2noS6,
Czynsz waloryzowany bgdzie corocznie o Srednioroczny stopieri inflacji za rok poprzedni
ogtoszony w komunikacie Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego,
Minimalne post4pienie wynosi 0,50 zl za I m2lokalu,
Wadium ustalone do przetargu wynosi 400,00 zl,
Termin zagospodarowania - 30 dni od podpisania umowy najmu.

II. Lokal uZytkowy poloZony w Twardog6rze przy ul. Ratuszowei 24 o pow. 38,70 
^2 

dr. ru 6519
AM 25 na nastgpuj4cych warunkach:

1. Umowa najmu zostanie zawartanaczas nieokreslony,
2. Lokal przeznaczony j est na prowadzenie dzialalnoSci handlowo-uslugowej,
3. Miesigczna stawka wywolawc za czynszu 25,00 zllm2 plus 23o/o podatku VAT, ,

4. Czynsz ptatny na konto ZalrJadn Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 ka2dego
miesi4ca, za kt6ry przypada nale2no56,
Czynsz waloryzowany bgdzie corocznie o Srednioroczny stopieri inflacji za rok poprzedni
ogloszony w komunikacie Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego,
Minimalne postqpienie wynosi 0,50 z\ za I rtf lokalu,
Wadium ustalone do przetargu wynosi 1200,00 zl,
Termin zagospodarowania - 30 dni od podpisania umowy najmu.
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Niniejszy Wkazwywiesza sig na okres 21 dni.


