
Załącznik Nr 1

d'o Zarządzenia Nr 201 fwĺ2013
Wĺjta Gminy Cegłĺw
z dnia 23 stycznia 2013 r.

w jt Gminy Cegłĺw

ogłasza

Wkaznieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Wiciej w stanowiącej własność Gminy CegłrÓw.

Wnioski w powyższej sprawie na\eŻy składać do tut. Urzędu w terminie 2I dĺi od daty wywieszenia wykazu tj.28 styczniaŻ0I3 r.

Dodatkowe informacje na temat sprzedaŻy moŻnauzyska wUrzęđzíe Gminy Cegł w, pok j rľ 5.

Tel. (2s) 7s9-s9-39

L.p. Oznaczenie
działki

Księga
Wieczvsta

Opis nieruchomości Przedmiot
dzierżawv

Termin
dzierżawv

Wysokoś czynszu
zalmŻ

I Częśi đziałkt
nľ 106 położonej
we wsi
Wiciej w
zabudowanej
budynkiem (po
byłej zlewni
mleka)

sr1vl/0005254516 Grunty zabudowane pod
działalrĺo ść, go sp o darczą

Budynek pod
działalność
gospodarczą (sklep
spoŻywczo _
przemysłowy) o
pow. użytkowej
64,50 ĺrŕ ora,
przyległy grunt od
ulicv
o po*. 100, 00 m2

Trzy lata Czynsz za budynek pod działalnoś
gospodarczą - 2,87 zf. ĺetto
- za grvnt pod działalność
gospodarczą_ 2,70 zł. netlo
+ obowiązujący podatek vAT
Stawki opłat będą wzrasta
corocznie poczynając o wskaznik
wzrostu cen towar w i usług
konsumpcyj ny ch za trzy kwartały w
stosnnku do analogicznego okresu
roku poprzednie go, ogłoszonego
pÍzez Prezesa Gł wne go Urzędu
Statystycznego na dzieĺ
30 wľześnia danego roku.

Mąrcin Ijch,^^,-'



Załącznik Nr 2
do Zzrządzenia Nľ 201 twl20t3
W jta Gminy Cegł w
z dnia 23 sĘcznia}0|3 r.

w jt Gminy Cegłĺíw

ogłasza

wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzieľżawienia położonej w miejscowości Cegł w stanowiącej własność Gminy Cegł w.

Wnioski w powyższej sprawie naleŻy składać do tut. Urzędu w terminie 21 dni od daty wywieszenia

Dodatkowe informacje na temat sprzeďaŻy moŻna uzyskać w lJrzędzíe Gminy Cegł w, pok j rľ 5'

Tel. (2s) 759-s9-39

L.p. Oznaczenie
działki

Księga
Wieczysta

opis nieruchomoścĺ Pľzedmiot
dzieľżawy

Termin
dzierżawv

Wysokość czynszu
zalm2

I Część, dzíałI<l

nĺ 541 połoŻonej
w Cegłowie

sIlM/000s204812 Nieruchomość
zabudowana budynkiem
oSP połozonej w
Cegłowie przyPI. Anny
Jagiellonki

Część, budynku oSP
wkt rym
prowadzona jest
działalność
gospodarcza (sklep)
o pow. 25,00 m'
orazprzyległy grunt
o pow. 30,00 m'

dwa lata Czyĺsz za budynek pod dzlałalnosc
gospodarczą- 2,8I zŁ ĺeĹto
Za grvnt pod działalno ś
gospodarcz ą_ 2,7 0 z'ł'. netlo
+ obowią.zujący podatek VAT
Stawki opłat będą wzĺastać
corocznie poczynając o wskaźnik
wzrostu cen towaľ w i usług
konsumpcyj ny ch za trzy kwaľtały w
stosunku do analogicznego okresu
roku poprzedniego, ogłoszonego
przez Pľezesa Gł wne go Urzędu
Statystycznego na dzieí 30
września danego roku.

wykazu tj.28 stycznia}}I3 r.


