
        Załącznik  

                        do Zarządzenia Nr 46/2020 

                        Wójta Gminy Radgoszcz  

                        z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do 

publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w najem: 

Lp. Położenie 

nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości  

wg księgi wieczystej 

oraz ewidencji gruntów 

Powierzchnia 

nieruchomości 

przeznaczonej 

do  oddania w 

najem 

Opis nieruchomości, 

przeznaczenie 

nieruchomości  

i sposób jej 

zagospodarowania 

Przeznaczenie 

nieruchomości 
Wysokość 

opłat z tytułu 

najmu 

Termin wnoszenia 

opłat oraz zasady 

aktualizacji czynszu 

najmu 

Okres 

najmu 

Forma 

oddania 

w najem 

1. Luszowice 

gmina 

Radgoszcz 

Obręb ewidencyjny: 0002 

Luszowice 

działka nr: 892 objęta 

księgą wieczystą: 

TR1D/00016370/0 

prowadzona przez Sąd 

Rejonowy w Dąbrowie 

Tarnowskiej, Wydział IV 

Ksiąg Wieczystych 

 

54,55 m2 

(część działki o 

pow. 0,21 ha) 

Nieruchomość 

zabudowana, brak planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

obszaru, na którym 

położona jest 

nieruchomość.  

W studium uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Radgoszcz uchwalonego 

Uchwałą Nr 

XXX/200/2001 Rady 

Gminy Radgoszcz z dnia 

29.12.2001 r. 

nieruchomość oznaczona 

jako dz. 892 w 

Luszowicach położona w 

terenie oznaczonym 

symbolem: MZ – 

obszary, które mogą być 

przeznaczone pod 

zabudowę. 

Uchwała Nr                                                                                                       

XX/133/20 Rady 

Gminy Radgoszcz  

z dnia 30 lipca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w 

najem części 

nieruchomości 

należącej do zasobu 

mienia komunalnego 
Gminy Radgoszcz 

Pomieszczenia 

użytkowe w budynku 

Ośrodka Zdrowia w 

Luszowicach   

o łącznej powierzchni 

54,55m2, przeznaczone 

na prowadzenie punktu 

aptecznego 

    

Czynsz   

w kwocie: 

1 900,00 zł. + 

należny podatek 

VAT = 

2,337,00 zł. 

brutto 

Ustalona 

stawka czynszu 

nie będzie 

obejmować 

opłat z tytułu 

zużycia energii 

elektrycznej, 

wody, ścieków, 

gazu, odbioru 

odpadów  

Czynsz płatny 

miesięcznie   

w terminie:  

do 10  każdego 

miesiąca   

Stawka czynszu 

najemcy będzie 

corocznie 

waloryzowana w     

oparciu o 

średnioroczny 

wskaźnik cen 

towarów i usług 

konsumpcyjnych za 

rok ubiegły według 

danych ogłaszanych 

przez Główny Urząd 

Statystyczny 

5 lat  

 

Przetarg 

pisemny 

nieograniczony 

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Radgoszczy na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, w BIP oraz na stronie internetowej urzędu gminy 

 


