
O G Ł O S Z E N I E  Nr 1/2020

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713), art.
13 ust. 1 i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2020 r. poz. 65 z późn.
zm.) oraz Zarządzenia Nr 0050/675/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 30.12.2020 r. w sprawie przeznaczenia
do  najmu  w  drodze  przetargowej  lokale  użytkowe  (garaże)  stanowiące  własność  Gminy  Świebodzice,  na  czas
nieoznaczony.

B U R M I S T R Z  M I A S T A  Ś W I E B O D Z I C E

podaje do publiczne wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Świebodzice przeznaczony do 
oddania w najem w drodze przetargowej, na czas nieoznaczony, położonych na terenie miasta Świebodzice, w obrębie 
Śródmieście 3.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości 
wg Kw i 
katastru 
nieruchomości

Powierz
chnia 
lokalu

Opis lokalu, przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania

Wysokość opłaty
z tytułu najmu

Termin 
wnoszenia 
opłaty i 
zasad 
aktualizacji

Informacja o 
przeznaczeniu 
do najmu

1. SW1S/0001977
4/8
Dz. Nr 355,28,
obr. 
Śródmieście 3

14,12 
m2

Lokal użytkowy przeznaczony na 
garaż murowany, usytuowany w 
podwórzy, murowany i wyposażony 
w instalacje elektryczną.
W miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru staromiejskiego położonego
w obrębie Śródmieścia miasta 
Świebodzice, uchwalony Uchwałą 
Rady Miejskiej w Świebodzicach Nr
X/59/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.
(ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 
2015 r., poz. 3528)

Czynsz najmu to 
stawka 3,00 
zł/m2 plus VAT 
wg 
obowiązującej 
stawki zgodnej z 
Zarządzeniem Nr
364/2019 
Burmistrza 
Miasta 
Świebodzice z 
dnia 29.11.2019r.

Opłata 
czynszu do 
10 każdego 
miesiąca.

Lokal użytkowy
(garaż ) do 
wynajęcia w 
drodze 
przetargu 
ustnego 
ograniczonego 
dla 
mieszkańców 
budynku, na 
czas 
nieoznaczony

2. SW1S/0001964
7/9
Dz. Nr 522/22,
obr. 
Śródmieście 3

16,17 
m2

Lokal użytkowy przeznaczony na 
garaż murowany, usytuowany w 
podwórzy, murowany i wyposażony 
w instalacje elektryczną.
 W miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru wielofunkcyjnego 
ograniczonego ulicami: Wolności, 
Strzegomską, Wałbrzyską oraz 
obwodnicą Świebodzic, 
zatwierdzony Uchwałą Rady 
Miejskiej w Świebodzicach  Nr 
XXXIII/279/04  z  dnia 17 grudnia 
2004 r. (opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego Nr 15 z dnia 25 
stycznia 2005 r.  poz. 376)

Czynsz najmu to 
stawka 3,00 
zł/m2 plus VAT
wg 
obowiązującej 
stawki zgodnej z 
Zarządzeniem Nr
364/2019 
Burmistrza 
Miasta 
Świebodzice z 
dnia 29.11.2019r.

Opłata 
czynszu do 
10 każdego 
miesiąca.

Lokal użytkowy
(garaż ) do 
wynajęcia w 
drodze 
przetargu 
ustnego 
ograniczonego 
dla 
mieszkańców 
ulicy 
Świdnickiej,  na
czas 
nieoznaczony

Zgodnie a art. 35 przytoczonej na wstępie ustawy, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej
wiadomości  wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  zbycia,  oddania  w  użytkowanie,  najem,
dzierżawę lub użyczenie. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a
także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu oraz informację o wywieszeniu
tego wykazu się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.


