
 Zarządzenie Nr V/599/2009 

Wójta Gminy Baranów 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

 

 
w sprawie oddania w najem na okres jednego roku, lokalu mieszkalnego, stanowiącego 
własność Gminy Baranów 
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami), art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 1 i 1b w 
związku z art. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 
2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zmianami) zarządzam,  co następuje: 
 
 
 

§1 
 

Z mieszkaniowego zasobu Gminy Baranów przeznacza się do najmu na rzecz Najemców, na 

okres jednego roku, lokale  mieszkalne, nr 2 i 3 połoŜone w miejscowości Gródek 32,                     

w budynku byłej szkoły podstawowej, znajdującym się na nieruchomości gruntowej               

o powierzchni 1,45 ha, oznaczoną  w ewidencji gruntów Nr  23, której Gmina Baranów jest 

właścicielem na podstawie DEC.UW.RR.IV.AS/7723/15-390/05. 

                       
§2 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami. 
 

§3 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 



Załącznik do Zarządzenia nr V/599/2009 
Wójta Gminy Baranów 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Wykaz Nr 8/2009 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami),     art. 

25 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 1 i 1b w związku z art. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 r. nr 261, poz. 

2603 ze zmianami) Wójt Gminy Baranów podaje do publicznej wiadomości, Ŝe lokale mieszkalne niŜej wykazane zostały przeznaczone do najmu w 

drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców. 

L.p. PołoŜenie Nr  

działki 

Powierzchnia 

nieruchomości 

KW Opis  

nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości         

i sposób jej 

zagospodarowania 

Forma 

zbycia 

Wysokość opłat  

z tytułu najmu 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji opłat 

1.Gródek 

32 

23 51,00  m2 

 

----- Lokal nr  3 
połoŜony na 
piętrze. Składa 
się z 2 pokojów, 
kuchni, łazienki. 
Powierzchnia 
uŜytkowa 51,00 
m2.  
 

Obszary zabudowy 
jednorodzinnej         
i  zagrodowej 
 

Najem Czynsz najmu na 
podstawie zarządzenia nr 
V/428/2009 Wójta 
Gminy Baranów z dnia 
10 lutego 2009 r. w 
sprawie ustalenia  
wysokości stawki 
czynszu za najem lokali 
mieszkalnych – 4,51 
zł/m2. 

Do 10-go dnia 
kaŜdego 
miesiąca 

Corocznie 

2.Gródek 

32 

23 34,69 m2 ----- Lokal nr 2 
połoŜony na 
piętrze. Składa 
się z   
przedpokoju, 
pokoju, kuchni    
z wc o łącznej 
powierzchni 
34,69 m2.  

Obszary zabudowy 
jednorodzinnej         
i  zagrodowej 
 

Najem Czynsz najmu na 
podstawie zarządzenia nr 
V/428/2009 Wójta 
Gminy Baranów z dnia 
10 lutego 2009 r. w 
sprawie ustalenia  
wysokości stawki 
czynszu za najem lokali 

Do 10-go dnia 
kaŜdego 
miesiąca 

Corocznie 



L.p. PołoŜenie Nr  

działki 

Powierzchnia 

nieruchomości 

KW Opis  

nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości         

i sposób jej 

zagospodarowania 

Forma 

zbycia 

Wysokość opłat  

z tytułu najmu 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji opłat 

 mieszkalnych – 4,51 
zł/m2. 

 
 


