
Zarządzenie Nr 235/2021 
Wójta Gminy Baćkowice 
z dnia 21 kwietnia 202Ir.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem i ustalenia wysokości 
czynszu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) zarządzam, co następuje:

§1
Przeznacza się do oddania w najem na okres do lat 3 lokal użytkowy o powierzchni 60,00 m2 
znajdujący się w budynku wiaty magazynowej (usługowo-handlowy), usytuowany ca działce 
nr 181/7 obrębu Baćkowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Opatowie prowadzona jest 
Księga Wieczysta KII T/00022435/2 (nieruchomość po byłym SKR).

§2
1. Ustala się miesięczną wysokość czynszu najmu za Im2 powierzchni w kwocie: 6.00 zł/m2 
netto

2. Do podanych w: ust. 1 kwot należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.

§3
Ustala się termin płatności do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

§4
Szczegółowe warunki najmu lokalu opisanego w § 1, określone zostaną w umowie najmu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Wójt Gminy Baćkowice
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

podaje do publicznej wiadomości
wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Baćkowice przeznaczonych do

oddania w najem

Do oddania w najem na okres 3 lat przeznaczony jest lokal użytkowy położony w 
miejscowości Baćkowice 82 w budynku wiaty magazynowej (usługowo-handlowy), 
usytuowany ca działce nr 181/7 obrębu Baćkowice

Przedmiotem najmu jest w szczególności:

L.p Przedmiot
najmu

Powierz
chnia 
w nr

Stawka Terminy
wnoszenia

opłat

Zasady
aktualizacji

opłat
czynszu
najmu

(miesięcznie) 
zł/m2 netto

Lokal użytkowy przeznaczony na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej

1. 60.00 6.00 Do dnia
10-go
każdego
miesiąca
za miesiąc
bieżący

Aneks 
do umowy

Do podanych kwot czynszu najmu należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki. 
Lokal położony jest w strefie centralnej miejscowości Baćkowice 82, w budynku wiaty 
magazynowej (usługowo-handlowy), usytuowany ca działce nr 181/7 obrębu Baćkowice.

Nieruchomość należy zagospodarować niezwłocznie, zgodnie z jej przeznaczeniem 
i dotychczasowym sposobem użytkowania.

Baćkowice, dn. 21.04.2021 r.
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Wójt Gminy Baćkowice
Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice woj. świętokrzyskie 

podaje do publicznej wiadomości,
że od dnia 26 kwietnia 2021 r. przez okres 21 dni wywieszony będzie w siedzibie Urzędu 
Gminy w Baćkowicach oraz zamieszczony na stronach internetowych urzędu www.backowice- 
gmina.pl. biy. backowice-smina.pi wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy 
Baćkowice przeznaczonych do oddania w najem o powierzchni 60,00 m2 w miejscowości 
Baćkowice 82 (budynek wiaty magazynowej, usługowo-handlowy), usytuowany ca działce nr 
181/7 obrębu Baćkowice.
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