Zarządzenie Nr 6/2022
Wójta Gminy Niebylec
z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec
przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) oraz art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 95 ust. 2
Statutu Gminy

zarządzam, co następuje:

§1

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres
do 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec - stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2022

Wójta Gminy Niebylec
z dnia 1 lutego 2022 r.

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości stanowiących
własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.
Słupy oświetleniowe usytuowane w miejscowości Lutcza o nr 3/WO/12, 2/WO/12,
l/WO/12 oraz w miejscowości Gwoźnica Górna o nr 1/WO, 30/0/4/WO, 29/0/4/WO,
28/0/4/WO, 27/0/4/WO, 4/0/4/WO, 5/0/4/WO stanowiące własność Gminy Niebylec.

Słupy oświetleniowe wynajmowane będą w celu podwieszenia kabla samonośnego
światłowodowego oraz jego późniejszej eksploatacji i konserwacji.
Czynsz za najem slupów wynosi: 128,90 zł netto (słownie: sto dwadzieścia osiem złotych
89/100) plus należny podatek VAT rocznie co stanowi 12,89 zł netto (słownie: dwanaście
złotych 89/100) od jednego słupa, plus należny podatek VAT rocznie.
Czynsz będzie wzrastał co rocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
za rok poprzedni począwszy od roku 2022, bez konieczności zmian umowy w formie aneksu.
Termin wnoszenia opłat - czynsz płatny w terminie do 31 maja każdego roku.
Termin zagospodarowania nieruchomości - od dnia podpisania umowy.

Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do oddania w najem
w/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Niebylec.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w budynku Urzędu Gminy
w Niebylcu, 38-114 Niebylec 183 (budynek USC), pok. nr 7, tel. 17 277 39 93.
Zgodnie z w/w przepisami wykaz ten wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec na
okres 21 dni, tj. od 03.02.2022 r. do 24.02.2022 r. oraz ogłasza się w prasie i na stronie
internetowej.

