
ZARZĄDZENIE NR 184.2014
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do oddania w najem
w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zmianami ) i art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( 
Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami oraz w wykonaniu Uchwały Nr XVII/65/2007 Rady Gminy w Grębocicach 
z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
i Uchwały Nr LXIV/307/2014 Rady Gminy Grębocice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w najem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Grębocicach ul. Zielona 3 - zarządzam co następuje :

§ 1. Przeznaczam do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy położony w budynku 
Ośrodka Zdrowia w Grębocicach ul Zielona 3 na okres 3 lat dla : Zofii Brade kierownikowi Przychodni 
Stomatologicznych „BRADENT” ul. Gwiaździsta 23/9, 67-200 Głogów, wymieniony w wykazie stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o których mowa w § 1 stanowi integralną część zarządzenia i podlega wywieszeniu na okres 21 dni 
w siedzibie Urzędu Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, tablicy ogłoszeń sołectwa Grębocice, prasie lokalnej oraz 
na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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lp. kw
Numery ewidencyjne Pow.

działki
w ha

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

i sposób
zagospodarowa

nia

stawka
czynszu netto

za 1m2
w zł.

Wadium
w zł

postą
pienie

w zł

Terminy
płatności
czynszu

Ilość lat
najmu

obręb działka
nr

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1 33003 Grębocice 175/7 0,3143 Lokal użytkowy
o pow. 49,20 m2

w miejscowości
Grębocice
ul. Zielona 3

Gabinet
stomatologiczny 9,27 zł/1m2

+ 194,54 zł za
sprzęt

- - miesięcznie
do 10
każdego
miesiąca

3 lata

Załącznik do Zarządzenia Nr 184.2014

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 14 października 2014 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami ) Wójt Gminy
Grębocice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym. Wykaz podlega
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa Grębocice, prasie lokalnej oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP od 20.10.2014 r. do 09.11.2014 r.
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