WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn.zm.)
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
podaje do publicznej wiadomości, że
n/w grunty, stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położone w Ostrowcu Świętokrzyskim, zostały przeznaczone do wynajęcia na rzecz
Wnioskodawcy na okres 3 lat z przeznaczeniem pod pawilony handlowo- usługowe typu kiosk:

L.P
1

2
3

Położenie
ul. Rynek
(róg ulicy
Siennieńskiej)
ul. Rynek
(róg ul.
Starokunowskiej )
ul. A. Wardyńskiego

Nr
działki

Pow. całkowita
działki

42/1

15 i 43
41/8

172m²
318m² i
12545m²
1810m²

(Obr. ark.)

(obr. 36, ark. 4)

(obr. 36, ark. 4)
(obr. 35, ark. 1)

Pow.
najmu
17m²

23m²
25m²

Wartość czynszu
w stosunku
miesięcznym netto
800,00zł

450,00zł
300,00zł

Klasyfikacja gruntu

Nr Księgi Wieczystej

Bz - tereny rekreacyjnowypoczynkowe.

KI1O/00043770/1

Bi-inne tereny
zabudowane
Dr- drogi
Bi – inne tereny
zabudowane

KI1O/000429747/6
i KI1O/00032315/4
KI1O/00033596/4

Czynsz najmu płatny będzie w stosunku miesięcznym, plus podatek VAT w wysokości 23% w terminie do końca każdego miesiąca za dany miesiąc.
Aktualizacja czynszu najmu będzie dokonywana raz w każdym roku kalendarzowym o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, po
ukazaniu się ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od 2022r.
Na w/w terenach usytuowane są pawilony handlowo- usługowe typu kiosk.
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zamieszczony na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okres 21 dni, tj. od dnia 09 czerwca 2021r. do dnia 30
czerwca 2021r.
Informacja o wywieszeniu wykazu podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w Biurze Obsługi Interesanta Sala „A” stanowisko nr 15, oraz w Wydziale
Mienia Komunalnego tel. /41/ 26-72-204.
Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 09.06.2021r.

