Zarządzenie Nr 110/2021
WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia na czas
określony w trybie bezprzetargowym.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372 i poz. 1834), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2021 r. poz. 815 i poz. 1899) oraz wykonując Uchwałę Nr XXV/202/2020 Rady
Gminy Skierniewice z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem
lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym zarządzam, co następuje:
§1
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania
w najem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Wykaz, o którym mowa w §1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Skierniewice na okres 21 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Urzędu Gminy Skierniewice.
2. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej o zasięgu
obejmującym powiat skierniewicki.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Skierniewice
Czesław Pytlewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2021
Wójta Gminy Skierniewice
z dnia 15 grudnia 2021 r.

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność Gminy Skierniewice przeznaczonych
do oddania w najem dotychczasowemu najemcy
Lp.

Adres lokalu
- ulica

1

Reymonta
23

Oznaczenie nieruchomości według katastru i księgi
wieczystej
Obręb
Nr działki
Nr księgi wieczystej
10
83/2, 82
LD1H/00003521/8

Pow.
lokali
w m2
34,00

Minimalna stawka
za m2 m-c/netto

18,00

15,00

30,00

Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość stanowi lokal użytkowy w postaci
2 pokoi i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 34,00 m2 oraz pomieszczenia
w

piwnicy

o

powierzchni

18,00

m 2,

znajdujący

się

w

budynku

położonym

w Skierniewicach przy ul. Reymonta 23, usytuowane na parterze budynku.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Lokal użytkowy
z przeznaczeniem na cele biurowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Termin i forma zagospodarowania nieruchomości: Od dnia podpisania umowy.
Najem na czas oznaczony do 10 lat.
Termin wnoszenia opłat: Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie w terminie określonym
w fakturze.

Wójt Gminy Skierniewice
Czesław Pytlewski

