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Bańniczka, dnia 14 kwietnia 2017 roku

Wojt Gminy Bartniczka działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r', poz. 446 z poŻn. zm'), art.35 ust. 1 i 2 ustawy
zdnta 21 sierpnia I99] r' o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z2016T.,poz.274] ze
zm.), oraz uchwały Nr XIV/64|I2. Rady Gminy Bar1niczka z dnta 28 marca 2012 r.
w sprawie wytaŻenta zgody na wydzierŻawtanie gminnych lokali uzytkowych _ ponizej
podaje

Wykaz lokalu użytkowego _ sklepu wraz z zapleczem mieszczącegri się w budynku
gminnym we wsi Nowe Świerczyny'przeznaczonego do wydzierżawienia.

1. oznaczenie nieruchomości:
Lokal handlowo - usługowy wraz Z zapleczem mieszczący się w budynku gminnym
usytuowanym na dziaŁcęNr 23314 o pow. 0,11 ha' położonej we wsi Nowe Świerczyny,
obręb geodezyjny Swierczyny, stanowiącej własność Gminy Bartntczka, zapisanej w księdze
wieczystej Nr To1B/0002346l19 prowadzonej ptzez Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział
Ksiąg Wieczystych
2. Opis lokalu:
a) Lokal uz1.tkowy o pow. użytkowej - 80'98 m2, w tym:

- powierzchnią lokalu hąndlowo - usługowego (sklepu) - 54,26 m'Ż,

* powierzchnia lokalu magazynowego (zaplecza) - 23,48 m2,

- powierzchnia pozostałych pomieszczeń (korytarz) - 3,24 m'Ż.

b) Miesięczny czynsz najmu z t7Ąułu dzierżavły w/w lokalu (sklepu v{raz Z zapleczem)
wynosi _ 1.600'00 7ł + podatek VAT.

3. Czynsz dzierŻav,lny płatny miesięcznie Z gory do dnia 10 kazdego miesiąca'
4. Przęznaczenie lokalu: pTzeznaczony na prowadzenle działalności handlowej branzy
Spozywczo - przemysłowej'

5. Umowa dzierŻau'y zostanie zawarta na okres 3 lat.
6, Forma wydzieftawienia: w drodze bezprzetargowej - na rzecz dotychczasowego
DzierŻawcy.

Niniejszy wyk^zwywieszono na okres 21 dni

tj. od dnia 20 kwietnia 2017 r.. do dnia l0 maja 2017 r' (włącznie) w:
_ Uruędzie Gminy Bartniczka (na tablicy ogłoszeń) - I egz',

- Sołectwach Gminy Bartniczka -po I egz.,

- aJakta - T.T.

- podano na stronie internetowej www.bip.bartniczka.pl

- podano w prasie lokalnej.

Po upływie okresu wywieszenia niniejszego wykazu zostanie zawarta umowa
dzierŻawy pomiędzy Wójtem Gminy Bartniczka a dotychczasowym Dzierżawcą.


