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WYKAZ

Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm.).

Lp. Nr Pow. Położenie Opis nieruchomości Przezn. w Termin zagosp. Cena Uwagi
działki MPO wywoławcza

1 977 0,67 ha Rokietnica Budynek o powierzchni użytkowej 170,6 m2 składający brak Po podpisaniu 1,5 zł/l m" + Okres dzierżawy do 3 lat.
się z trzech pomieszczeń: biurowym, magazynowym i umowy dzierżawy VAT Dzierżawa z przeznaczeniem
sanitarnym, mieszczącym się w byłej bazie SKR w na działalność handlową,
Rokietnicy. usługową, produkcyjną.

2 977 0,67 ha Rokietnica Lokal o powierzchni użytkowej 128,7 m" składający się brak Po podpisaniu 2 zł/l m" + Okres najmu do 3 lat. Najem z
Iz ośmiu pomieszczeń mieszczący się w budynku byłej umowy najmu VAT przeznaczeniem na działalność
bazy SKR w Rokietnicy. handlową, usługową,

produkcyjną,
3 30111 0,20 ha Rokietnica Lokal o powierzchni użytkowej 62,42 m" składający się brak Po podpisaniu 5 zł/l m" + Okres najmu do 3 lat. Najem z

~ sześciu pomieszczeń, mieszczący się na I piętrze w umowy najmu VAT przeznaczeniem na działalność
budynku Ośrodka Zdrowia w Rokietnicy . handlową, usługową,

produkcyjną,
4 495 0,25 ha Tapin Była baza SKR w Tapinie. Działka wraz z budynkami: brak Po podpisaniu 200 zł+VAT Okres dzierżawy do 3 lat

[garażowym, warsztatowym i wagą. umowy dzierżawy
5 140/1 0,21 ha Tuligłowy Działka w kształcie prostokąta, użytkowana rolniczo, brak Po podpisaniu 1 zł/ar Okres dzierżawy do 3 lat.

przyległa do drogi stanowiącej własność Gminy umowy dzierżawy rocznie
Rokietnica.
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