
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA

( zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r  (Dz. U. z 2016r poz. 2417 z późn. zm.)

Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości

[ m2 ]
Opis nieruchomości

Przeznaczenie 
w projekcie planu
zagospodarowania

przestrzennego

Rodzaj zbycia
Wysokość opłat z tytułu najmu -

miesięcznie
Termin płatności 

Lokal użytkowy 
OŚRODEK ZDROWIA

W TCZYCY
obręb Tczyca

Gm. Charsznica

101,28
Lokal użytkowy 

Ośrodek Zdrowia w
Tczycy

Teren zabudowy
usługowej 

Najem na okres trzech
lat

405,12 zł
plus 

należny VAT oraz koszty
ogrzewania

do 10-go każdego
miesiąca

Od daty wywieszenia niniejszego wykazu w terminie 6 tygodni przysługuje osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu jeżeli: 
przysługuje im roszczenie z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów , byli poprzednimi właścicielami nieruchomości a prawa własności zostali 

pozbawieni przed dniem 5.12.1990 r. (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Charsznicy i na  stronie internetowej   www.charsznica.pl    dnia …....11.2017r  



WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA

( zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r  (Dz. U. z 2016r poz. 2417 z późn. zm.)

Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości

[ m2 ]
Opis nieruchomości

Przeznaczenie 
w projekcie planu
zagospodarowania

przestrzennego

Rodzaj zbycia
Wysokość opłat z tytułu najmu -

miesięcznie
Termin płatności 

Lokal użytkowy 
Gabinet Lekarski
obręb Miechów-

Charsznica
ul. Kolejowa 6

Gm. Charsznica

24,55
Lokal użytkowy 
Gabinet lekarski

Brak obowiązującego
planu zagospodarowania

przestrzennego

Najem na okres trzech
lat

98,20 zł
plus 

należny VAT 

do 10-go każdego
miesiąca

Od daty wywieszenia niniejszego wykazu w terminie 6 tygodni przysługuje osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu jeżeli: 
przysługuje im roszczenie z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów , byli poprzednimi właścicielami nieruchomości a prawa własności zostali pozbawieni 

przed dniem 5.12.1990 r. (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Charsznicy i na  stronie internetowej   www.charsznica.pl    dnia ………...2017r  



WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

( zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r  (Dz. U. z 2016r poz. 2417 z późn. zm.)

Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości

[ m2 ]
Opis nieruchomości

Przeznaczenie 
w projekcie planu

zagospodarowania
przestrzennego

Rodzaj zbycia
Wysokość opłat z tytułu najmu -

miesięcznie
Termin płatności 

43/7
Miechów-Charsznica

Gm. Charsznica
KR1M/00057065/9
Własność – Gmina

Charsznica

409
Nieruchomość

niezabudowana 

Brak obowiązującego
planu zagospodarowania

przestrzennego

Oddanie w dzierżawę
dotychczasowemu

dzierżawcy na okres 3
lat

Do 10-go   danego miesiąca
122,70  zł

plus należny podatek
VAT 

Od daty wywieszenia niniejszego wykazu w terminie 6 tygodni przysługuje osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu jeżeli: 
przysługuje im roszczenie z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów , byli poprzednimi właścicielami nieruchomości a prawa własności zostali pozbawieni 

przed dniem 5.12.1990 r. (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Charsznicy i na  stronie internetowej   www.charsznica.pl    dnia ……....2017r  



WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA

( zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r  (Dz. U. z 2016r poz. 2417 z późn. zm.)

Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości

[ m2 ]

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie 
w projekcie planu
zagospodarowania

przestrzennego

Rodzaj zbycia
Wysokość opłat z tytułu
dzierżawy - miesięcznie

Termin płatności

Lokal użytkowy -
garaż 

ul. Sportowa 4a
obręb Miechów -

Charsznica
Gm. Charsznica

24
Lokal użytkowy -

garaż
Teren zabudowy

usługowej
Najem na okres

trzech lat

48,00 zł
plus 

należny VAT

do 10-go każdego
miesiąca

Od daty wywieszenia niniejszego wykazu w terminie 6 tygodni przysługuje osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu jeżeli: 
przysługuje im roszczenie z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, byli poprzednimi właścicielami nieruchomości a prawa własności zostali

pozbawieni przed dniem 5.12.1990r (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Charsznicy i na  stronie internetowej   www.charsznica.pl    dnia ……....2017r  



  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA

( zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r  (Dz. U. z 2016r poz. 2417 z późn. zm.)

Oznaczenie 
Nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomo

ści
oddawanej w

dzierzawę
[ ha ]

Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości 

wg miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gm. Charsznica 

Rodzaj zbycia
Termin
wnoszenia

opłat

Wysokość opłat za
najem

Lokal mieszkalny
obręb Miechów-

Charsznica
ul. Szkolna 14

Gm. Charsznica
KR1M/00044394/0

64,00
Lokal mieszkalny Teren zabudowy usługowej

 Najem na czas
nieokreślony

149,76 zł
do 10-go każdego

miesiąca

Od daty wywieszenia niniejszego wykazu w terminie 6 tygodni przysługuje osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu jeżeli: 
przysługuje im roszczenie z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, byli poprzednimi właścicielami nieruchomości a prawa własności zostali pozbawieni 

przed dniem 5.12.1990r (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Charsznicy i na  stronie internetowej   www.charsznica.pl    dnia ….……....2017r  


