WÓJT
•:*MłMY L U B B E ($

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 371/2018
Wójta Gminy Lubień z dnia 02.07.2018r.

Wójt Gminy Lubień podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali stanowiących mienie tomunalne Gminy
Wysokość opłat
Powierzchnia
Opis nieruchomości - lokalu ; przeznaczenie
Lp Oznaczenie
z tytułu najmu
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
nieruchomości nieruchomości
lub dzierżawy
lub
w g Księgi
Wieczystej i

powierzchnia

katastru

lokalu w m 2

Lubień przeznaczonych do najmu lub dzierżawy
Termin wnoszenia opłat Informacja o
przeznaczeniu do
i zasady aktualizacji
opłat

najmu

nieruchomości
1

KW
KRI Y/00062526/7

Lokal

Lokal użytkowy w budynku komunalnym w

Użytkowy o

miejscowości Lubień -świadczenie usług

łącznej pow. 55 medycznych
m2

2.

3.

KW
KRI Y/00062526/7

KW
KRI Y/00065523/5

Lokal

Lokal użytkowy w budynku komunalnym w

miejscowości Lubień -świadczenie usług
Użytkowy o
łącznej pow. 61 medycznych
m2

Lokal

Lokal użytkowy w budynku komunalnym w

Użytkowy o

miejscowości Lubień -świadczenie usług

łącznej pow.
35,50 m2

medycznych

Opłata czynszu płatna raz
w
roku lub do 20-go
minimalna 7,00
2
zł/m miesięcznie każdego miesiąca. Opłata
aktualizowana
czynszu za lm 2
Zarządzeniem Wójta
najmowanej
Gminy Lubień
powierzchni
Opłata czynszu płatna raz
stawka
w
roku lub do 20-go
minimalna 7,00
2
zł/m miesięcznie każdego miesiąca. Opłata
aktualizowana
czynszu za l m 2
Zarządzeniem Wójta
najmowanej
Gminy Lubień
powierzchni

Dodatkowych

Opłata czynszu płatna raz
w
roku lub do 20-go
minimalna 18,80
2
zł/m miesięcznie każdego miesiąca. Opłata
aktualizowana
czynszu za lm 2
Zarządzeniem Wójta
najmowanej
Gminy Lubień
powierzchni

Dodatkowych

stawka

stawka

informacji można
uzyskać pod numerem
telefonu/18/26-93-922
w godzinach od :
8.00-15.00
Dodatkowych
informacj i można
uzyskać pod numerem
telefonu !\8/ 26-93-922
w godzinach od :
8.00 - 1 5 . 0 0
informacji można
uzyskać pod numerem
telefonu/18/ 26-93-922
w godzinach od :
8.00-15.00

Oplata czynszu płatna raz Dodatkowych
w roku lub do 20-go
informacji można
każdego miesiąca. Opłata uzyskać pod numerem
aktualizowana
telefonu /18/ 26-93-922
Zarządzeniem Wójta
w godzinach od :
Gminy Lubień
8.00-15.00
Opłata czynszu płatna raz Dodatkowych
stawka
w
roku lub do 20-go
informacji można
minimalna 18,80
2
każdego
miesiąca.
Oplata
zł/m miesięcznie
uzyskać pod numerem
czynszu za 1 m2 aktualizowana
telefonu/18/ 26-93-922
Zarządzeniem Wójta
najmowanej
w godzinach o d :
Gminy Lubień
powierzchni
8.00-15.00

4.

KW
KRI Y/00065523/5

Lokal
Użytkowy o
łącznej pow.
27,90 m2

Lokal użytkowy w budynku komunalnym w
miejscowości Lubień

5.

KW. KRI Y/000
67428/4

Lokal
Użytkowy
O łącznej pow.
17,05 m2

Lokal użytkowy w budynku Ośrodka Zdrowia w
Lubniu -świadczenie usług medycznych

6.

KW. KRI Y/000
67428/4

Lokal
Użytkowy
0 łącznej pow.
10,63 m2

Lokal użytkowy w budynku Ośrodka Zdrowia w
Lubniu-świadczenie usług medycznych

stawka
minimalna 18,80
zł/m2 miesięcznie
czynszu za lm 2
najmowanej
powierzchni

Opłata czynszu płatna raz
w roku lub do 20-go
każdego miesiąca. Opłata
aktualizowana
Zarządzeniem Wójta
Gminy Lubień

Dodatkowych
informacji można
uzyskać pod numerem
telefonu 718/ 26-93-922
w godzinach od :
8.00 - 15.00

7.

KW. KRI Y/000
67428/4

Lokal
Użytkowy
o łącznej pow.
18,15 m2

Lokal użytkowy garaż przy budynku Ośrodka
Zdrowia w Lubniu - dla osób świadczących usługi
medycznych

stawka
minimalna 3,50
zł/m 2 miesięcznie
czynszu za 1 m2
najmowanej
powierzchni

Opłata czynszu płatna raz
w roku lub do 20-go
każdego miesiąca. Opłata
aktualizowana
Zarządzeniem Wójta
Gminy Lubień

Dodatkowych
informacji można
uzyskać pod numerem
telefonu/18/ 26-93-922
w godzinach od :
8.00-15.00

stawka
minimalna 18,80
zł/m2 miesięcznie
czynszu za lm 2
najmowanej
powierzchni

8.

KW. KRI Y/000
67428/4

Lokal
mieszkalny o
łącznej
powierzchni
67,61 m2

Lokal mieszkalny w budynku Ośrodka Zdrowia w
Lubniu - mieszkanie dla lekarza/obsługi
medycznej

stawka
minimalna 13,50
zł/m 2 miesięcznie
czynszu za lm 2
najmowanej
powierzchni

Opłata czynszu płatna raz
w roku lub do 20-go
każdego miesiąca. Opłata
aktualizowana
Zarządzeniem Wójta
Gminy Lubień

Dodatkowych
informacji można
uzyskać pod numerem
telefonu/18/26-93-922
w godzinach od :
8.00-15.00

9.

KW
KRI y/00062526/7

Lokal
mieszkalny o
łącznej
powierzchni
64,57 m2

Lokal mieszkalny w budynku komunalnym w
miejscowości Lubień

stawka
minimalna 7,00
zł/m 2 miesięcznie
czynszu za 1 m2
najmowanej
powierzchni

Opłata czynszu płatna raz
w roku lub do 20-go
każdego miesiąca. Opłata
aktualizowana
Zarządzeniem Wójta
Gminy Lubień

Dodatkowych
informacji można
uzyskać pod numerem
telefonu/18/ 26-93-922
w godzinach o d :
8.00-15.00

10.

KW
KRI Y/00062554/1

Lokal
mieszkalny o
łącznej
powierzchni
53,74 m2

Lokal mieszkalny w budynku komunalnym w
miejscowości Lubień

stawka
minimalna 7,00
zł/m 2 miesięcznie
czynszu za lm 2
najmowanej
powierzchni

Opłata czynszu płatna raz
w roku lub do 20-go
każdego miesiąca. Opłata
aktualizowana
Zarządzeniem Wójta
Gminy Lubień

Dodatkowych
informacji można
uzyskać pod numerem
telefonu /18/ 26-93-922
w godzinach o d :
8.00-15.00

11.

KW
KRI Y/00062554/1

Lokal
mieszkalny o
łącznej
powierzchni
56,03 m2

Lokal mieszkalny w budynku komunalnym w
miejscowości Lubień

stawka
minimalna 7,00
zł/m2 miesięcznie
czynszu za lm 2
najmowanej
powierzchni

Opłata czynszu płatna raz
w roku lub do 20-go
każdego miesiąca. Opłata
aktualizowana
Zarządzeniem Wójta
Gminy Lubień

Dodatkowych
informacji można
uzyskać pod numerem
telefonu /18/ 26-93-922
w godzinach od :
8.00-15.00

12.

KW
KRI Y/00062554/1

Grunt o łącznej Dzierżawa - Działka ewidencyjna nr 9250
użytkowanie rolnicze
pow. 200 m2

stawka
minimalna 3,50
zł/m 2 rocznie
czynszu za lm 2
dzierżawionej
powierzchni

Opłata czynszu płatna raz
w roku lub do 20-go
każdego miesiąca. Opłata
aktualizowana
Zarządzeniem Wójta
Gminy Lubień

Dodatkowych
informacji można
uzyskać pod numerem
telefonu 718/ 26-93-922
w godzinach od :
8 . 0 0 - 15.00

13.

KW
KRI Y/00062554/1

Lokal
Użytkowy
o łącznej pow.
16,50 m2

Lokal użytkowy garaż przy budynku komunalnym stawka
w miejscowości Lubień
minimalna 3,50
zł/m2 miesięcznie
czynszu za lm 2
najmowanej
powierzchni

Opłata czynszu płatna raz
w roku lub do 20-go
każdego miesiąca. Opłata
aktualizowana
Zarządzeniem Wójta
Gminy Lubień

Dodatkowych
informacji można
uzyskać pod numerem
telefonu /18/ 26-93-922
w godzinach o d :
8.00 - 15.00

Termin wnoszenia wniosków o wynajem poszczególnych lokali upływa w ciągu 21 dni od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Lubień i na stronie www.lubien.pl tj. dnia 23.07.2018 roku.

W

