
Zarządzenie  nr 51 

Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki 

z dnia 22 marca 2021 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do najmu w ramach 

kontynuacji, będących własnością Gminy Wiskitki 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                       

o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r poz. 1990), zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

Przeznaczam do najmu część nieruchomości opisanej w wykazie stanowiącym załącznik do 

niniejszego zarządzenia w ramach kontynuacji. 

 

§ 2 

 

Wykaz, o którym mowa w §1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

Wiskitki, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości 

przez ogłoszenie w prasie o zasięgu powiatowym, na stronach internetowych Urzędu Miasta 

i Gminy Wiskitki. 

 

§ 3 

     

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
           Z up. BURMISTRZA        

            /-/             

inż. Łukasz Boczkowski           

     ZASTĘPCA BURMISTRZA 

           MIASTA I GMINY WISKITKI 



BURMISTRZ                    Załącznik do zarządzenia  nr 51 
MIASTA I GMINY WISKITKI                          Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki 

                 z dnia 22 marca 2021 r. 
NPZ.7121.1.2021.DS, NPZ.7121.2.2021.DS, NPZ.7121.3.2021.DS        

WYKAZ 
Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U. z 2020 r poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze 
bezprzetargowej w ramach kontynuacji, stanowiących własność Gminy Wiskitki, zgodnie z poniższym wykazem: 

 
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu lokalnym, na stronach internetowych 
Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki: www.wiskitki.bip.net.pl, www.wiskitki.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki,                
ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki. 
Dodatkowe, szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w pok. 18, tel. (46) 854 50 23.                          Z up. BURMISTRZA       
                                          /-/  
                                inż. Łukasz Boczkowski           

       ZASTĘPCA BURMISTRZA 
      MIASTA I GMINY WISKITKI 
 

Wiskitki, dn. 22.03.2021 r.   

 

Oznaczenie 
nieruchomości 

Księga wieczysta 
gruntowa 

Powierzchnia części 
nieruchomości 
przeznaczonej  

do najmu 
w m2 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego 

Opłaty 
 z tytułu 
najmu 

Okres 
najmu 

Zasady aktualizacji 
opłat 

część działki ewid. 
nr 365, 

obręb ewid. 
Wiskitki 

PL1Z/49422/1 

ok. 80 m2 Przedmiotem 
użyczenia są 

pomieszczenia             
w budynku nr 26 przy 

ul. Pl. Wolności,  
96-315 Wiskitki, 

posadowionym na 
działce ewidencyjnej 

nr 365, obręb 
ewidencyjny  Wiskitki 

Nieruchomość przeznaczona jest 
w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 

Wiskitki zgodnie z Uchwałą 
nr 28/XV/08 Rady Gminy Wiskitki 

z dnia 4.07.2008 r. 
pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej       
z dopuszczeniem zabudowy 

wielorodzinnej i usług, symbol 
planu 2MN/MW/U 

1120 zł 
netto 

miesięcznie 

do 3 lat 

Wynajmującemu 
przysługiwać będzie 

coroczna waloryzacja 
miesięcznego czynszu, 
przy czym waloryzacja 

będzie odbywać się             
z uwzględnieniem 
średniorocznego 

wskaźnika cen towarów i 
usług konsumpcyjnych za 

rok poprzedni 
ogłaszanego przez 

Prezesa GUS  

ok. 80 m2 
1200 zł 
netto 

miesięcznie 

ok. 45 m2 
585 zł 
 netto 

miesięcznie 

http://www.wiskitki.pl/

