Informacja Wójta Gminy Hrubieszów
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i najmu
Wójt Gminy Hrubieszów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej
www.hrubieszow-gmina.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń w wymienionych w ogłoszeniu
miejscowościach, został wywieszony na okres 21 dni od 11.08.2020 r. do 31.08.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i najmu a informację
o jego wywieszeniu zamieszczono w prasie lokalnej.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Hrubieszowie, pokój nr 8 lub pod numerem telefonu 84 696 26 81 wew. 22 w godzinach pracy
urzędu.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Hrubieszów
nr 73/2020 z dnia 06.08.2020 r.

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA I NAJMU

Lp

Położenie

Nr
działki

Powierz
chnia
działek
(ha)

Oznaczenie
nieruchomości
według księgi
wieczystej oraz
katastru
nieruchomości

UO – tereny
usług oświaty
i wychowania.

MU – Tereny
zabudowy
mieszkaniowej

1

Stefankowice

66/1

0,1126

KW
ZA1H/00064232/2
Grunty rolne
zabudowane –
Br-RI

2

Stefankowice

60
61

0,09
0,09

Brak KW
Grunty rolne
RI, RII

Przeznaczenie
nieruchomości
zgodnie
z m.p.z.p

Opis
nieruchomości

Powierzchnia
użyczenia/
najmu

Działka
zabudowana

Cała działka
wraz
z budynkami

Działki
niezabudowane

0,09 ha
0,09 ha

Sposób i termin
zagospodarowania

Użyczenie – na czas
prowadzenia przez
Gminny Ośrodek
Kultury
w Hrubieszowie
z/s w Wołajowicach
działalności
Użyczenie – na czas
prowadzenia
działalności
Stowarzyszenia
„Sosenka”

Termin
wnoszenia
opłat

Wysokość
miesięcznego
czynszu
najmu netto +
podatek VAT

Uwagi

3

4

Kosmów

Moniatycze

167/3

453

0,56

Brak KW
Grunty rolne
zabudowane –
Br-RI

0,30

Brak KW
Tereny
rekreacyjnowypoczynkowe

UI/UK – tereny
usług
publicznych.

UK/UŁ – tereny
usług
publicznych

Działka
zabudowana
budynkiem
świetlicy

Pomieszczenia
o łącznej pow.
19,36 m²
wraz
z niezbędna
drogą dojścia

Działka
zabudowana
budynkiem
remizy

Plac pod
maszt
76 m² wraz
z niezbędna
drogą dojścia/
dojazdu

Użyczenie – na czas
prowadzenia przez
Gminny Ośrodek
Kultury
w Hrubieszowie
z/s w Wołajowicach
biblioteki
Najem na czas
oznaczony – do 3
lat

Miesięcznie
do 15 –
każdego
miesiąca

Czynsz najmu nie będzie podlegać aktualizacji.

Wójt Gminy Hrubieszów
/-/ Tomasz Zając

785,08

Najemca
opłaca
podatek w/g
deklaracji
podatkowej

