Załąc lli do ZarządzenrńNr Ivl..
BurmistrŻa I\i€modlina
y'5 marca 20 I 8 roku
z dnia
Na podstawie

ań

35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnis 1997 r. o gospodarc€

nieruchomościani (Dz. a.

z 2018 r-

'

'{..o_

9

t

'.n

poL I2I) podaj€ się do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZoNYCH Do NAJMU
Oznaczenie
Polożenie
nieruchomości wg
nieruchomości
księgi wieczystej

I

Niemodlin,

Ż

oP1ot0001861514

ul. Wojstca
Polskiego 3

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji grunt w

opis nieruchomości

Przeznaczenie

Forma najmu

J

4

5

6

(netto)
7

Przęznaczonę do najmu Przęznaczonę do najmu pom. uĄtk. o łącznej Zgodnie z zapisami miejscowego Najem w trybie Czynsz za pom. uzytkowe
zagospodarowania bezprzetargowym
wymienione w kolumnie
pomieszczenia uzytkowe pow. 125,60 m2, w tym: 2,55 m2 (toaleta dla planu
miasta do dnia 31 grudnia nr 4 niniejszej tabeli
mieszczą się w budynku uczestnik w), 2,65 m2 (toaleta dla personelu), przestrzęnnęgo

wynosi 125,60 Zł
miesięcznie. Czynsz

uzytecmości publicznej 6,80 m2 (pom. gospodarcze), 18,95 m2 (pom. do Nięmodlina dztałka 888/l z k.m. 201 8 r.
połozonym w Niemodlinie rehabilitacji), 15,85 mt lpom. biurowe), 23,75 m2 11 majduje się w częŚci na
przy ul. Wojska Polskiego (sala klubowa), 16,10 m' 1pom. pielęgniarki)' terenie oznaczonym symbolem
3 posadowionym ra 14,90 m2 (pom. do lezakowania) , Ż4,65 m' 1po-. A10U - tereny zabudowy
dztałcę nr 888/l z k. m. 1 1 kuchni wraz z salą zajęciową), mieszczą się na usługowej: usfugi bytowe,
najniŻszej kondygnacji w bud. stanowiącym administracji, usługi z zakręsu
o pow. 0,8376ha.
ludności
lub
własnośćGminy Nięmodlin' połozonym w obsługi
Nięmodlinię przy u|. Wojska Polskiego 3. Pom. przedsiębiorstw, zdrowia i opieki
oświaty
wyposazone są w inst. elektrycmą oraz c.o. społecznej,
(ogrzewanie podłogowe). Ponadto toalęta dla i wychowania oraz w częścina
uczestnik w, toaleta dla personelu, pom. tęrenie oznaczonym symbolem
gospodarcze oraz pom. kuchni wraz z saIą A4ZP - tereny zieleni parkowej,
zĄęcl'ową wyposażone są w inst. wod.-kan.
Przedmiotowy budynek ujęry jest w gminnej
ewidencji zabytk w, niewpisany do rejestru
zabytk w.
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