
WÓJT GMINY LISZKI  

Liszki, dnia 10 października 2018 r. 

ROŚ.7151.24.2018 

WYKAZ LOKALI  

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2018r. poz. 121) Wójt Gminy Liszki podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych 

do wynajęcia w trybie bezprzetargowym w miejscowościach: Morawica stanowiących własność 

Gminy Liszki. 

I Oznaczenie nieruchomości: 

Działka nr 791/10 o powierzchni 1,1581 ha, położona w Morawicy, zabudowana budynkiem Szkoły 

Podstawowej im. kpt. pil. Mieczysława Medweckiego w Morawicy – Morawica 388, stanowiąca 

własność Gminy Liszki, objęta księgą wieczystą o nr KR1K/00017979/5 prowadzoną przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą 

w Czernichowie. 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki przyjętym 

Uchwałą nr VI/36/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 23.03.2011 r. ze zm., działka nr 791/10 znajduje się w obszarze 

kształtowania zabudowy usług publicznych U/P oraz w niewielkiej części w obszarze zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej MN2. 

Do wynajęcia w trybie bezprzetargowym przeznacza się salę lekcyjna na I piętrze o powierzchni 60 m² 

znajdującą się w budynku Szkoły Podstawowej w Morawicy z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć 

z języka angielskiego, na wniosek firmy pn. Monika Ryś Szkoła Języka Angielskiego "BUTTERFLY". 

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy. 

Okres trwania najmu: od podpisania umowy do 30 czerwca 2019r. 

Opłata z tytułu najmu: czynsz najmu w kwocie 5,00 zł netto za 1 godzinę lekcyjną (słownie: pięć 

złotych 0/100). 

Kwota czynszu najmu zostanie powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. 

Kwota czynszu obejmuje koszty eksploatacyjne i utrzymania lokalu. 

Czynsz najmu płatny w terminie uzgodnionym z najemcą. 

Waloryzacja czynszu najmu: stały czynsz w okresie najmu.  

W umowie najmu zostanie zawarta klauzula, że Wynajmujący nie zwraca nakładów, czy jakichkolwiek 

kosztów związanych z zagospodarowaniem najmowanej nieruchomości bez względu na czas 

rozwiązania umowy oraz nie zalicza ich na poczet czynszu. 

Informacje na temat najmu można uzyskać w Urzędzie Gminy Liszki 230 w Referacie Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska – pokój 17, tel. 280-62-34 w. 546. 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Liszki 

na okres od 10.10.2018 r. do 31.10.2018 r., a także informacja o jego wywieszeniu została ogłoszona 

w prasie - „Gazeta Wyborcza” oraz na stronie internetowej Gminy Liszki.  

WÓJT 

mgr Paweł Miś 

Potwierdza się umieszczenie wykazu na tablicy ogłoszeń w UG Liszki 

w okresie od………………..………. do……………..…………. 


