
ZARZM>ZENIE Nr ORG.0050.21.2022 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 25 lute go 2022 roku 

w sprawie sporzijdzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu lokalu 
uZytkowego - w drodze bezprzetargowej nowopowstalego Osrodka Zdrowia 
w Baboszewie, przeznaczonego do oddania w najem 

Ozialajqc na podstawie art. 30 ust.1 i liSt. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2021 r., poz. 1372) art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2021 r., 
poz. 1899 ze zm.) 

Zarzijdzam co nast~puje: 

§1 

Sporzqdza si~ wykaz lokalu uzytkowego, stanowiqcego wlasnosc Gminy 
Baboszewo, przeznaczonego do oddania w najem, kt6ry stanowi zalqczniki do 
Zarzqdzenia 

§2 

Wykaz, 0 kt6rym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogloszeil w 
Urz~dzie Gminy Baboszewo przez okres 21 dni, opublikowaniu 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 zycie z dniem podj~cia. 

~ 
mgr ;ni~z Pietrllszewskl 
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W6jt Gminy Baboszewo 
dzialaj~c w oparciu 0 art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) podaje do 
publicznej wiadomosci wykaz lokalu uZytkowego, stanowi~cego mienie 
komunalne Gminy Baboszewo przeznaczonego do oddania w najem. 

Oznaczenie Powierzchnia Przeznaczenie 
Lp. nieruchomo§ci utytkowa lokalu 

(wid, nr 
dzialki, nr 

ksi~gi 

wieczystej) 

Baboszewo 879,39 m1 Swiadczenia 
I.. dzialka nr 611 uslug 

KW zdrowotnych 
PL 1 L/000436I 
5/8 

I 

Wywieszono na tablicy ogloszeri w dniach 
od dnia 25.02.2022 r do dnia 18.03.2022 r. 

Wysoko§c Termin Okres trwania 
czynszu platno§ci umowy 
dzier:ia- czynszu 
wnego dzier:iawnego 
w skali 

miesiilca 

IOzUm 1 do ostatniego 51at 
dnia kazdego 

miesiilca 

WD.JT 
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OGLOSZENIE 

WDJT GMINY BABOSZEWO 
INFORMUJE 

Dzialaj~c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021r. poz. 1899 ze zm.) na okres 21 dni 

tj. od dnia 25.02.2022 r. do dnia 18.03.2022 r. zostanie wywieszony na tablicy 

ogloszen w siedzibie Urz~du Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A oraz 

zamieszczony na stronie internetowej Urz~du, wykaz lokalu utytkowego 

przeznaczonego do oddania w najem, stanowi~cy wlasnosc Gminy Baboszewo. 

Szczeg610we informacje w sprawie udzielane s~ w pokoju nr 29. 

Tel. (023) 66110 91 w.39. 
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