
ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2016
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 4 maja 2016 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446), art.13 ust. 1 i art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Lesznej Górnej 
opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goleszów, na okres 21 dni.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Komunalnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Podpisany Strona 1



Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.79.2016

Wójta Gminy Goleszów

z dnia 4 maja 2016 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65) Wójt Gminy Goleszów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
oddania w najem.

L.p Położenie Nr 
parceli

Pow.
w m2

Nr
KW

Opis
nieruchomości
cel dzierżawy

Okres
Umowy/
Termin 

zagospodarowania

Wysokość 
opłaty 

z tytułu 
najmu

(miesięcznie)
1. Leszna 

Górna
część 
pgr

1861/1

39 BB1C/00048440/2 lokal użytkowy 
usytuowany w 
budynku nr 54, 
przeznaczony 

na cele 
usługowe

do 3 lat 95,94 zł
brutto

Termin wnoszenia opłat: do 7 dni od daty otrzymania faktury.

Powyższa księga wieczysta prowadzona jest przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w 
Cieszynie.

Zasady aktualizacji opłaty: Wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższania wysokości 
wskazanej wyżej stawki czynszu za wynajem, w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Goleszów.

 

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Podpisany Strona 1




