
OGLOSZENIE 

W zwi~zku z ZARZi\DZENIEM Nr 79/2018 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 05 wrzesnia 2018 roku 

informuj~, ie w Urz~dzie Gminy Baboszewo 
podany zostal do publicznej wiadomosci wykaz 
lokali przeznaczonych do oddania w najem 
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.:;rvllNY BABOSZEWO 

Zalijcznik nr 1 do Zarzijdzenia Nr 79/2018 

W6jta Gminy Baboszewo 

Z dnia 05 wrzesnia 2018 r. 

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem 

Oznaczenie Adres Opis lokalu Powierzchni Przeznaczenie Informacje a 
nieruchomosci wg a uiytkowa lokalu przeznaczeni 
ksi~gi wieczystej najmu u lokalu 

Dzialka nr 273/21 Baboszewo Lokal uzytkowy 209,10 m' Swiadczenie Najem 
~NR ul. skladajqcy si~ z uslug 
PLlL/00031293/7 Sp6ldzielcza pomieszczen na zdrowotnych 

4 parterze: pierwsze 
o powierzchni 
96,40 m' i drugie 
o powierzchni 
53,10 m' , oraz 6 
pomieszczen 
(3 lazienki, 2 
szatnie, 1 
pomieszczenie 
gospodarcze) w 
piwnicy 0 

powierzchni 59,60 
m', og61em 0 

lqcznej 
powierzchni 
uZytkowej 209,1 0 
m' 

Wywieszono na tablicy ogloszen w dniach: od 05.09.2018r. do 27.09.2018r. 

Termin zagospodarowania 
lokalu 

Od momentu 
podpisania umowy tj. 
01.11.2018 r. 

Okres trwania Terminy 
umowy wnoszenia 

oplat 

101at Czynsz 
najmu 
platny 
w terminie 
do 
ostatniego 
dnia 
kazdego 
miesiqca. 
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mgr Tomasz Sohecki 



w 6 J T 
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Zal&cznik or 2 do Zarz&dzenia Nr 7912018 

Wojta Grniny Baboszewo 

Z dnia 05 wrzesma 2018 r. 

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem 

L. Oznaczenie Adres Opis lokalu Powierzchnia Przeznaczenie 
p. nieruchomosci wg uzytkowa najrnu lokalu 

ksi~gi wieczystej 

1 Dzia!ka nr 611 Baboszewo Budynek murowany, dwu 346,66 m' Swiadezenie 
o obszarze 0,14 ha ul. J. A. kondygnaeyjny w ea!osci us!ug 
KWNR Brodeckich podpiwniezony 0 !qeznej zdrowotnyeh 
PLl L/00043615/8 7 powierzehni 346,66 m' \ 

z przeznaezeniem na eel 
publiezny zwiqzany ze 
swiadezeniem us!ug 
zdrowotnyeh 

Wywieszono na tablicy ogloszen w dniach: od 05.09.2018r. do 27.09.2018r. 

Inforrnacje 
o przeznaczeniu 

lokalu 

Najem 

Termin zagospodarowania Okres trwania 
lok.lu umowy 

Odmomentu 10lat 
podpisania umowy 
tj . 01.11.2018 r. 
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mgr Tomusz Sobecki 


