Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 278 /2010
Wójta Gminy Lubień z dnia 15 marca 2010 r.
Wójt Gminy Lubień podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali uŜytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Lubień przeznaczonych do najmu
lub dzierŜawy .
Powierzchnia
Lp. Oznaczenie
Opis nieruchomości – lokalu ; przeznaczenie
Wysokość opłat z Termin wnoszenia Informacja o
nieruchomości nieruchomości lub
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania. tytułu najmu lub
opłat i zasady
przeznaczeniu do
powierzchnia lokalu
wg Księgi
dzierŜawy
aktualizacji opłat
najmu
2
wm
Wieczystej i
katastru
nieruchomości
Opłata czynszu do
stawka
1. KW.67.428
Lokal opow.117,45m2 Lokale uŜytkowe na I piętrze w budynku
Lokal do wynajęcia
20-go
kaŜdego
minimalna15,50
Ośrodka Zdrowia w Lubniu nr 475 z
na świadczenie
zł/m2 miesięcznie miesiąca. Opłata
usług medycznych
przeznaczeniem na przychodnie lekarską
2
aktualizowana
jest
specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach
czynsz za 1 m
przez lekarzy
raz w roku
NFZ lub prywatne gabinety lekarskie.
najmowanej
specjalistów od
Zarządzeniem Wójta
Lokal opow.117,45m2 w tym :
powierzchni
maja.2010r.
Gminy Lubień
2
2
gabinet – 12,80 m ;gabinet – 12,35 m ; gabinet (stawka ta
– 12,20 m2, gabinet - 23,40 m2,
obejmuje c.o. i
2
gabinet lub rejestracja 7,15 m połączona z
c.w.u.
2
2
aneksem 6,20 m ,wc – 2,75 m ,wc- 4,70
m2,poczekalnia -33,90 m2, kantorek -2,00 m2,
Opłata czynszu do
2. KW.67.428
Lokal o pow.13,50
Lokal uŜytkowy z w.c. na II piętrze w budynku stawka j.w.
Lokal do wynajęcia
2
20-go
kaŜdego
m , z w.c. o pow.1,83 Ośrodka Zdrowia w Lubniu nr 475 z
na świadczenie
minimalna15,50
m2,
przeznaczeniem na gabinet pielęgniarki
zł/m2 miesięcznie miesiąca. Opłata
usług medycznych
2
aktualizowana
jest
środowiskowej lub lokal o innym
czynsz za 1 m
przez lekarzy
raz w roku
najmowanej
specjalistów od
przeznaczeniu .
Zarządzeniem Wójta
powierzchni
maja.2010r.
Gminy Lubień

Termin wnoszenia wniosków o wynajem poszczególnych lokali upływa w ciągu 21 dni od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Lubień tj. dnia 6.04.2010 roku.
Wójt Gminy Lubień
Kazimierz Szczepaniec

