
Wójt Gminy Baćkowice
27-552 Baćkowice woj. świętokrzyskie
podaje do publicznej wiadomości,

że od dnia 25 stycznia 20 I6r. przez okres 2 I dni w siedzibie Urzędu Gminy
w Baćkowicach wywieszony będzie wykaz nieruchomości stanowiących
własność Gminy Baćkowice przeznaczonych do wydzierżawienia, obejmujący
lokale oraz grunt niezbędny do korzystania z budynków bądź lokali, obejmujący
część nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Baćkowice Gminy
Baćkowice oznaczonej numerami działek 181/4, 181/5 i 181/7 (nieruchomość
po byłym SKR).



Wójt Gminy B'lćkowice
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia I997r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z 2015r.. poz. 1774 ze zm.)
podaje do publicznej \I'iadolllo.,'ci

wykaz nieruchomości stanowi:lcych wlasność Gminy Baćkowice przeznaczonych do
oddania w dzierŻl'"f

Do oddania w dzierżawę na okres do lat 3 przeznaczona jcst część nieruchomości
zabudowanej polożonej w obrębic Baćko\\"ice Gminy Baćkowiee oznaezoncj numerami
działek 181/4. 181/5 i 18117. o całkowitej powierzchni \\ynoszqeej 1.3790 ha. dla której w
Sądzie Rejonowym w Opatowi c prowadzona jest Księga Wieczysta KI J '1'/00022435/2
(nieruchomość po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych \\' Baćkowicach)

I'rJ:edmiotem dzierżawy jest w szczególności:

L.p. Przedmiot Powierz Sławka Terminy Zasady
dzicrżan'y chnia cz~'nszu wnoszenia aktualizacji

wml dzicrża\\lIcgo opiat opIat
(m icsi'tczn ie)
zl/m! 1I('tlO

I. l.okal użytkowy (wu Ikanizacja) IV 56 6.00 Do dnia 10- Aneks
budynku wiaty magazynowej go każdego do 1I11l0\\'Y
(usługo\\'o~hand IO\I,:Y) miesiąca 1<1

ll1iesi;:~c
bieżacy

2. l.okal użytkowy \\' budynku wiaty 90.00 7.00 Do dnia 10- Aneks
magazynowej (lIslugowo-hanJ lowy) go każdego do umowy
wykorzysty'wan: pod dzilalllosć miL"sltwa la
usługową miesiąc

bieżąc\'
3. l.okal użytkowy znajdujący Się w 110,40 7.00 Do dnia 10- Aneks

budynku wiaty magazynowej go każdego do umowy
(składowy) przeznaczony pod miesiąca za
dzialalnosć produkcyjno~usltlgo\vą miesiąc

hicl.ac\'
4. Grunt niezbędny do korzysta n ia z II' 1.00 Do dnia 10- Aneks

budynków bądż lokali u/godni~llill go ka7'.dego do umow)'
l d/il:rż<l\\CI miesiąca I.a

miesiqc
bieżne\'

Do podanych kwot czynszu dzierżawnego należy doliczyć VAT wedlug obowiązujqeej
stawki.
Powierzchnia dzierżawy gruntu dostosowana będzie do potrzeb dzierżawców.

Jest to nieruchomość zabudo\\ana budynkiem stacji paliw i budynkami magazynowo-
usługowymi. położona w strelie centralnej miejscOlH'ści Baćkowiee. przy skrzyżowaniu
drogi krajowej z drogą powiatową.

W MiejscO\lym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona
jest na terenie przeznaczonym pod usługi.
Nieruchomość należy zagospodarować niezwłocznie po podpisaniu umOlvy dzierżawy.

Baćkowice. 20 styczeti 2016r.
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