
WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH
DO NAJMU i WYDZIERZAWIENIA

Prezes Miejskiego Przedsi^biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dzialajqc
z upowaznienia Gminy Busko-Zdroj na podstawie Umow o zarz^dzanie zawartych z Gminq
Busko-Zdroj nr GKNR.7131.1.2021 z dnia 04.01.2021, GKNR.7131.2.2021 z dnia 22.02.2021r.
oraz GKNR.7131.5.2021 z dnia 04.01.2021 r. podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci
przeznaczonych do najmu i wydzierzawienia.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nr ewidencyjny
nieruchomosci

cz. dz. 413/6
KI1B/00060889/0

- 7 pawilonow
handlowych

cz. dz. 413/6
KI1B/00060889/0

dz. 455 obrqb 06
KI1B/00039489/0

- 21 pawilonow
handlowych

dz. 1/21 obrqb 0014
KI1B/00049330-4

dz. 229/1 obrqb 06
K11B/00039489/0

dz. 229/1 obr$b 06
K11B/00039489/0

Powierzchnia

7x7,13m2

88,25 m2

20x9,7 m2

33m2

156,7m2

75,9 m2

Potozenie

Busko-Zdroj
obr^b 09
ul. 1 Maja

Busko-Zdroj
obreb 09
ul. 1 Maja

Busko-Zdroj
obr^b 06

ul. Batorego

Busko-Zdroj
obr<jb 0014

Kolonia Gorka 7

Busko-Zdroj
obr^b 06

ul. Rozana 2

Busko-Zdroj
obr^b 06

ul. Rozana 2

Przeznaczenie

dzialalnosc
ustugowo-handlowa

dzialalnosc
usJugowo-handlowa

dziatalnosc
uslugowo-handlowa

dziatalnosc
uslugowo-handlowa

dzialalnosc
handlowo-uslugowa

dzialalnosc
handlowo-uslugowa

Czynsz okresla
si^ w wysokosci
nie nizszej niz

300,00 zl +
VAT/miesi^cznie

100,00 zlza
pierwsze 7 m2 +
VAT/miesi^cznie

300,00 zl +
VAT/miesi^cznie

10,00 zl/m2 +
VAT/miesi^cznie

10,00 zl/m2 +
VAT/miesiQCznie

10,00 zt/m2 +
VAT/miesi^cznie

Umowy dzierzawy i najmu nieruchomosci komunalnych b^da^ zawierane na okres do 1 roku.
Oplaty b^dq wnoszone do:

- 10 dnia kazdego miesiaca kalendarzowego
Ustalony czynsz moze bye waloryzowany nie cz^sciej niz raz w roku proporcjonalnie

do wskaznika wzrostu cen towarow i uslug ogloszonego we wlasciwym dzienniku urz^dowym.
Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie

na tablicach ogloszeri: w Miejskim Przedsiejaiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Busku-Zdroju, w Urz^dzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju i przed siedzib^ Urz^du
oraz na stronach internetowych Urz^du oraz MPGK Sp. z o.o., na okres 21 dni.
Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie.

Szczegolowych informacji na temat wyzej wymienionych nieruchomosci udziela si§ w siedzibie
Miejskiego Przedsi^biorstwa Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju.
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