
ZARZDZENIE Nr ~.1./2018 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 17 wrzesnia 2018 roku 

w sprawie sporzildzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu 
nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem 

Dzialajqc na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 121 ze zm.) 

Zarzqdzam co nast~puje: 

§1 

Sporzqdza si~ wykaz nieruchomosci stanowiqcy wlasnosc Gminy Baboszewo, 
przeznaczony do oddania w najem, kt6ry stanowi zalqczniki do Zarzqdzenia 
nrl 

§2 

1. Wykaz, 0 kt6rym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen 
w Urz~dzie Gminy Baboszewo przez okres 21 dni oraz opublikowanie 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Informacj~ 0 wywieszeniu wykazu, 0 kt6rych mowa w §1 podaje si~ do 
publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie na tablicy ogloszen w siedzibie 
Urz~du Gminy oraz ogloszenie w prasie lokalnej 0 zasi~gu obejmujqcym co 
najmniej powiat, na terenie kt6rego polozona jest nieruchomosc. 

§3 

Wykonanie Zarzqdzenia powierza si~ Kierownikowi Referatu Planowania 
Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomosciami i Odpadami Komunalnymi, 
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa. 

§4 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj~cia. , 
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mgr Tomasz Sobecki 



OGLOSZENIE 

W zwi~zku z ZARZ1\DZENIEM Nr 8112018 
W ojta Gminy Baboszewo 

z dnia 17 wrzesnia 2018 roku 

informuj~, ze w Urz~dzie Gminy Baboszewo podany 
zostal do publicznej wiadomosci wykaz lokalu 
uzytkowego przeznaczonego do oddania w najem 
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Zal'lcznik nr 1 do Zarz'ldzenia NrtI'1 2018 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 17 wrzesnia 2018 r. 

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem 

L. Oznaczenie Adres Opis lokalll Powierzchni Przeznaczenie Informacje 0 Termin zagospodarowania Okres trwania Terminy 
p. nieruchomosci a uiytkowa lokalll przeznaczeni lokalu umowy wnoszenia 

najrnu II lokalll oplat 

1 Lokal uzytkowy Baboszewo Lokal uzytkowy 8,9 m' utworzenie Najem Od momentu 31at Czynsz 
znajdujqcy si~ w ul. ].A. skJadajqcy si~ z 1 punktu malej podpisania umowy tj. najmu 
Hali Sportowo- Brodeckich pomieszczenia gastronomii 07 .10.2018 r. platny 
Widowiskowej w 6A w terminie 
Baboszewie do 15 dnia 

kazdego 
miesiqca w 
wysokosci 
615 zl 
brutto 

Wywieszono na tablicy ogloszen w dniach: od 17.09.2018r. do 06.10.2018r. 
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