
ZARZ~DZENIE Nr ORG.00503.1.2021 

Wojta Gminy Baboszewo 

z dnia 7 maja 2021 roku 

w sprawie sporz<ldzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu lokali 
uZytkowych przeznaczonych do oddania w najem 

Dzialajqc na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1990 ze zm.) 

Zarz<ldzam co nast~puje: 

§1 

Sporzqdza si~ wykaz lokali uiytkowych stanowiqcy wlasnosc Gminy Baboszewo, 
przeznaczony do oddania w najem, ktory stanowi zalqczniki do Zarzqdzenia nr 1 

§2 

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

§3 

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

§4 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podj~cia. 



Lp Oznaczenie Adres 
nienuchomosci 

1. 605/2 Baboszewo 
KWNr ul. J. A. 
PL 1 LlOO042403/2 Brodeckich 1 

2. 273/2 1 Baboszewo 
KW Nr ul. 
PL 1 LlOO03 1293/7 Sp6ldzielcza 4 

Zal'lcznik nr 1 do Zarz'ldzenia Nr .. . .12021 
Wojta Gminy Baboszewo 

z dnia 7 maja 2021 roku 

Wykaz lokali uzytkowych przeznaczonych do oddania w najem 

Opis lokalu Powierzchnia Przeznaczenie I nformacje 0 Termin Wysokosc Okres trwania Tenminy 
lokalu isposobjego przeznaczeniu zagospodarow oplat z tylUlu urnowy wnoszenia 

zagospodaro- lokalu ania lokalu najrnu brutto oplat i zasady 
wania ich aktualizacji 

Lokal uiytkowy 16,00 m2 Dzialalnosc Umowa najmu Od momentu 350 zl Czas oznaczony Czynsz i koszty 
skladajilcy si~ z jednego uslugowa podpisania nie dluiszy nii centralnego 
pomieszczenia, umowy 3 lata ognewania 
wyposaiony w piatne do 
in stalacj~ elektryczn~, ostatniego dnia 
cemralne ogrzewanie kaZdego 

miesictca na 
podstawie 
faktury VAT 
Koszty zuzycia 
energii 
elektrycznej 
piatne w 
terminie 14 dni 
od otrzymania 
faktury 

Lakal uzytkowy 146,90 m' Dzialalnosc Umowa najrnu Od momentu 950 zI Czas oznaczony Czynsz platny 
skJadaj~cy s i~ z uslugowa podpisania ni e dluiszy nii do ostatniego 
2 pomieslczen, umowy 3 1ata dnia kaidego 
wyposaiony w miesiCica na 
instala cj~ eJektrycznq. podstawie 
wodociqgowq i faktury VAT 
kanalizacyjnq l KOSlty 
moi.liwoSciq korzystania eksploatacji 
l sanitariatow platne w 

terminie 14 dni 
od otrzymania 
faktury 

M~ I~. B:cr:~JZm~ 


