
Zarządzenie Nr SEK.0050.252.2019 
Wójta Gminy Dąbrowa 

z dnia 06 listopada 2019 r. 
 
 
 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, 
stanowiącej lokal mieszkalny położony w Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej 8d na rzecz 

dotychczasowego najemcy 
 

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815)  
oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. 
poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz.1589, poz. 1716 i poz. 1924) Wójt Gminy 
Dąbrowa zarządza, co następuje: 
 

§1. 
Z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Dąbrowa przeznaczony został do oddania w najem 
lokal mieszkalny o pow. 46,48 m² położony w Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej 8d   
na rzecz dotychczasowego najemcy wymieniony w wykazie, który stanowi załącznik  
do niniejszego zarządzenia. 
 

§2. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Mienia Gminy, z nadzoru Zastępcy 
Wójta Gminy Dąbrowa. 
 

§3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                                                                                                       Wójt Gminy  
                                                                                       /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 
 
 



                                                                                                                                                      Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.252.2019 
                                                                                                                                                      Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 06 listopada 2019 r.  

WYKAZ 
dot. nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej lokal mieszkalny położony w Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej 8d 

na rzecz dotychczasowego najemcy 
Położenie 
nieruchomości  
 

Oznaczenie 
nieruchomości 

Powierzchnia  
w ha 

Nr księgi 
wieczystej  

Opis nieruchomości  Przeznaczenie 
nieruchomości  
i sposób jej 
zagospodarowania 

Informacja  
o sposobie najmu 

Stawka czynszu 

Gmina Dąbrowa,  
obręb Chróścina 
ul. Niemodlińska  
8d 
 

 Działki nr 
459/50, 461/50  
z arkusza  
mapy 3 

0,9512 ha OP1O/00064468/9 Lokal mieszkalny  
o pow. 46,48 m², 
ilość izb 3 

Lokal mieszkalny 
przeznaczony  
do używania celem 
sprawowania opieki  
przez dziennego 
opiekuna nad dziećmi 
do lat 3 

Zawarcie kolejnej 
umowy na rzecz 
dotychczasowego 
najemcy  
w terminie  
od dnia   
03.12.2019 r.  
do dnia  
31.12.2019 r. 

39,97 zł (Podstawa: 
Zarządzenie nr 
SEK.0050.11.2014 
Wójta Gminy 
Dąbrowa z dnia 06 
lutego 2014 r.  
w sprawie stawek 
czynszu za najem 
lokali mieszkalnych  
i socjalnych 
tworzących 
mieszkaniowy 
zasób gminy) – 
płatny  
z góry  
do 10.12.2019 r. 
 
Najemca będzie 
zobowiązany  
do pokrywania 
kosztów 
oświetlenia lokalu, 
dostarczania wody, 



usuwania 
nieczystości 
płynnych według 
stanu zużycia. 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na okres 21 dni tj. od dnia 07.11.2019 r. do dnia 28.11.2019 r. na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej gminy pod adresem 
www.gminadabrowa.pl, a ponadto informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. 
Termin wywieszenia wykazu: 

1) w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa – tablica ogłoszeń I piętro od dnia 07.11.2019 r. do dnia 28.11.2019 r.; 
2) publikacja w BIP: 07.11.2019 r.; 
3) publikacja na stronie www.gminadabrowa.pl: 07.11.2019 r.; 
4) publikacja w prasie:07.11.2019 r.      

                                              
                                                                                                          Wójt Gminy 

                                                                                                                 /-/Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

http://www.gminadabrowa.pl/
http://www.gminadabrowa.pl/

