
                                       ZARZĄDZENIE Nr  14/2017 

                                   WÓJTA  GMINY BUKOWSKO  
                                    z dnia  17 marca  2017 roku  
 
 
w sprawie  wykazu lokali użytkowych do wynajmu  stanowiących własność mienia Gminy 
Bukowsko.   
 
                Działając w oparciu o art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  
o gospodarce  nieruchomościami /  Dz. U. z 2016 roku  poz. 2147 /.  
Uchwały Nr XXXI/179/2017  Rady Gminy Bukowsko z dnia  13 marca  2017 roku   
w sprawie  wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu  w budynku Nr 92 położonego w 
miejscowości Nowotaniec. Uchwały Nr XXXI/173/2017 Rady Gminy Bukowsko z dnia 
13 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu  w budynku Nr 93 
położonym w Nowotańcu 
 
                                Wójt  Gminy Bukowsko   z a r z ą d z a 
 
                                                       W Y K A Z  
 
lokali użytkowych własności Gminy  Bukowsko przeznaczonych do wynajmu w trybie 
bezprzetargowym 
 
 

Miejscowość Powierzchnia 
lokalu 

Cel wynajmu Wysokość czynszu 
łącznie z VAT 

Termin 
płatności  
czynszu 

Czas trwania 
umowy 

 Uwagi 
 

Nowotaniec   
Dom Ludowy nr 92 
na działce 
gruntowej nr 467 

   71,20 m2   Na działalność 
handlową 
Sklep 
spożywczy 

 356,00zł +81,88zł  
VAT = 437,88 zł 
brutto 

Do 20 dnia 
każdego  
miesiąca 

Na okres do 5 
lat 

Dodatkowa odpłatność 
za energie elektryczną, 
wodę, odbiór nieczystości,   
podatek od nieruchomości. 
Ogrzewanie lokalu  
we własnym zakresie 

Nowotaniec  
Ośrodek Zdrowia  
nr 93  
na działce 
gruntowej nr 317 

    99,50 m2 Na działalność 
leczniczą 
gabinet lekarski 

 696,50zł + 160,20zł 
VAT = 856,70 zł 
 brutto 

Do 20 dnia 
każdego 
miesiąca 

Na czas 
nieoznaczony  

Dodatkowa odpłatność 
za energię elektryczną, 
wodę, ogrzewanie lokalu 
odbiór nieczystości,  
podatek od  
nieruchomości 
 

 
Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres  21 dni tj. 13 kwietnia 2017 roku. 
Wykaz został umieszczony na tablicy ogłoszeń UG w Bukowsku,  na stronie  internetowej 
Gminy Bukowsko  www.bukowsko.pl oraz rozwieszony w sołectwie Nowotaniec. Informacje o  wywieszeniu 
wykazu zamieszczono w gazecie  Super Nowości. 
 
Osoby  zainteresowane zawarciem umowy  najmu  winny w terminie do 15 kwietnia 2017 roku złożyć  ofertę  na 
najem lokalu w Urzędzie Gminy w Bukowsku  pokój nr 105. 
 
O wyborze  oferty decyduje Wójt Gminy Bukowsko. 
 
Szczegółowe informacje  o lokalu można uzyskać w tut.  Urzędzie (  pokój nr 102) lub  telefonicznie  
13 4674033, 13 4674015. 
 
 
Stwierdzam  że niniejszy wykaz wywieszono  
na tablicy ogłoszeń w dniach ………………... do ………………….. 



Poz. Rej. ……………. 
 
                                


