
Zarządzenie Nr V/412/2009 
Wójta Gminy Baranów 

z dnia 9 stycznia 2009 roku 
 
 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Baranów, 
przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. 
 
 
          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25 
ust.1 oraz art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), - zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości - lokale 
uŜytkowe, będące własnością Gminy Baranów, wskazane w wykazie stanowiącym 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
 

Wykaz, o którym mowa w § 1ogłosić poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy 
informacyjnej UG Baranów. 
 

§ 3. 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w § 1 podlega rygorowi opublikowania 
na stronie internetowej Gminy Baranów oraz w prasie lokalnej. 
 

§ 4. 
 

Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. gospodarki komunalnej w UG 
Baranów. 
 

§ 5. 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do 
Zarządzenia Nr V/412/2009 

Wójta Gminy Baranów 
z dnia 9 stycznia 2009 roku 

 
W Y K A Z  Nr 1/2009 

 
Wójt Gminy Baranów 

 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr   261, poz. 2603 ze zm.), - podaje do publicznej wiadomości, Ŝe 
nieruchomości poniŜej wskazane, będące samodzielnymi lokalami uŜytkowymi zostały przeznaczone do 
oddania w najem w trybie bezprzetargowym. 
 

Lp
. 

PołoŜenie Nr 
działki 

Powierzchnia Nr KW Opis  Przeznaczenie Tryb 
najmu 

Wysokość 
opłat z 
tytułu 
najmu 

Termin 
wnoszenia 

opłat 

Zasady 
aktualizacji 

opłat 

1 Baranów, 
ul. Rynek 

14 

1876/2 0,2941 ha 43441 lokal 
uŜytkowy o 

pow.  18,35 m² 

najem umowa 
na 

okres 3 
lat 

10,00 zł + 
VAT 

miesięcznie Raz w roku o 
średnioroczny 
wskaźnik cen 

towarów i 
usług GUS 

2 Baranów, 
ul. Rynek 

14 

1876/2 0,2941 ha 43441 lokal 
uŜytkowy o 

pow.  16,64 m² 

najem umowa 
na 

okres 3 
lat 

10,00 zł + 
VAT 

miesięcznie -//-//-//- 

3 Baranów, 
ul. Rynek 

14 

1876/2 0,2941 ha 43441 lokal 
uŜytkowy o 

pow.  17,60 m² 

najem umowa 
na 

okres 3 
lat 

10,00 zł + 
VAT 

miesięcznie -//-//-//- 

4 Baranów, 
ul. Rynek 

14 

1876/2 0,2941 ha 43441 lokal 
uŜytkowy o 

pow.  10,80 m² 

najem umowa 
na 

okres 3 
lat 

10,00 zł + 
VAT 

miesięcznie -//-//-//- 

5 Baranów, 
ul. Rynek 

14 

1876/2 0,2941 ha 43441 lokal 
uŜytkowy o 

pow.  10,35 m² 

najem umowa 
na 

okres 3 
lat 

10,00 zł + 
VAT 

miesięcznie -//-//-//- 

6 Baranów, 
ul. Rynek 

14 

1876/2 0,2941 ha 43441 lokal 
uŜytkowy o 

pow.  12,18 m² 

najem umowa 
na 

okres 3 
lat 

10,00 zł + 
VAT 

miesięcznie -//-//-//- 

 
 
 
 
 
 
 
 


