
Grębocice, dnia 06.12.2018 r. 

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU LOKALU 

MIESZKALNEGO DO WYNAJĘCIA 

Wójt Gminy Grębocice  ogłasza, że przeznacza do odpłatnego oddania w najem , na 

czas  nieoznaczony 1 lokal mieszkalny  stanowiący własność Gminy Grębocice . 

Opis lokalu: 

Lokal nr 3  położony jest   na parterze w 3 kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym 

w  miejscowości Rzeczyca nr 1 C usytuowany na działce  o nr geodezyjnym 254/5 obręb 

Rzeczyca. 

Składa się 1 pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, korytarza - o ogólnej powierzchni 

użytkowej 28,60 m2 i wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, 

centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni centralnej gazowej, ciepłej wody zasilaną z kotłowni 

centralnej gazowej wspomaganej przez kolektory słoneczne. 

Do lokalu przynależne jest pomieszczenie w piwnicy o pow. 11,90 m 2 

Opłaty związane z najmem: 

1. Czynsz najmu  w wysokości  5,87 zł/1m 2  

2. Zaliczka na centralne ogrzewanie 3,69 zł/1 m2 

3. Zaliczkę za podgrzanie wody 17,76 zł/1 m 3 naliczaną wg rzeczywistego zużycia  

4. Opłatę  za gospodarowanie odpadami (17,50 zł gospodarstwo 1 osobowe ; 35,00 zł 

gospodarstwo wieloosobowe oraz opłata za  

 

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski (wg załączonego wzoru) w Urzędzie 

Gminy Grębocice ul. Głogowska 3  pok. nr 1  (Centrum Obsługi Mieszkańca )  do dnia  

27.12.2018 r. z załączoną informacją o osiągniętych dochodach za okres   od 01.09.2018 r. do  

30.11.2018 r. 

Osoby, które już składały podania zostaną  wezwane do ich aktualizacji. 

 

Zgodnie z uchwałą XXIII/96/2008 Rady Gminy Grębocice z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie  

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grębocice 

pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu przysługują osobom, które stale zamieszkują na 

terenie gminy od 1 roku nie posiadają prawa do lokalu ani budynku maja  trudne warunki 

mieszkaniowe spełniają łącznie warunki dochodowe i mieszkaniowe. 

Kryterium dochodowe : 

1) w gospodarstwie wieloosobowym – miesięczny dochód na 1 osobę (średni z ostatnich 

3 miesięcy) powyżej 514,90 zł  

2) w gospodarstwie jednoosobowym – średni miesięczny dochód  powyżej 772,35 zł  
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