Załącznik do Zarządzenia nr 134
Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 10 listopada 2021 roku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISKITKI
NPZ.6850.28.2021.KK

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje
do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej w ramach kontynuacji, stanowiących własność Gminy Wiskitki, zgodnie
z poniższym wykazem:

Oznaczenie
nieruchomości

Księga
wieczysta
gruntowa

Powierzchnia
części
nieruchomości
przeznaczona
do najmu w m2

30,00
Część działki
ewid. nr
230/5,
PL1Z/00044729/8
obręb ewid.
Wiskitki
77,30

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

Opłaty z
tytułu najmu

Przedmiotem najmu jest
pomieszczenie nr 2 w budynku
nr 17 przy ul. Plac Wolności w
miejscowości Wiskitki,
posadowionym na działce
ewidencyjnej nr 230/5, obręb
ewidencyjny Wiskitki
Przedmiotem najmu jest
pomieszczenie nr 12 w
budynku nr 17 przy ul. Plac
Wolności w miejscowości
Wiskitki, posadowionym na
działce ewidencyjnej nr 230/5,
obręb ewidencyjny Wiskitki

Zgodnie z Uchwałą Nr 28/XV/08
Rady Gminy Wiskitki z dnia
04.07.2008 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wiskitki dot.
obszaru wsi Wiskitki (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z dnia 08.11.2008 r.
Nr 191 poz. 6938) działka nr ew. 230/5
położana w miejscowości Wiskitki
przeznaczona jest pod tereny
zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Czynsz
miesięczny
brutto
407,88 zł

Okres
najmu

do 3 lat
Czynsz
miesięczny
brutto
1 082,31 zł

Zasada aktualizacji opłat

Wynajmującemu
przysługiwać będzie coroczna
waloryzacja czynszu, przy
czym waloryzacja będzie się
odbywać z uwzględnieniem
średniorocznego wskaźnika
cen towarów i usług
konsumpcyjnych za rok
poprzedni ogłoszonego
w przez Prezesa GUS.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 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. Informacja o wywieszeniu wykazu została opublikowana w prasie o zasięgu powiatowym.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w pok. 18 tel. (46) 854 50 21.
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