
 

Załącznik   do Zarządzenia Wójta Gminy Głuchów Nr  38/2021 z dnia 8 października 2021 r.  

 

Wykaz  nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchów przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej 

L.

p. 

Adres 

nieruchomości  

Usytuowanie  

/Nr KW/ 

Nieruchomość  Wysokość opłat z tytułu najmu 
Termin 

zagospodarowania 

nieruchomości 
Powierzchnia  

w m² 
Opis Przeznaczenie 

Opłata z tytułu 

najmu 
Aktualizacja 

1. Głuchów 

Plac Tadeusza 

Kościuszki 4/4  

96-130 Głuchów 

działka nr  

487/2, obręb 

Głuchów 

Nr KW 

LD1R/00034746/6 

24,50 Lokal użytkowy 

składający się             

z jednego  

pomieszczenia.   

Stan techniczny 

dobry. 

Lokal użytkowy z 

przeznaczeniem na 

sprzedaż odzieży 

6,16 za 1m² netto 

miesięcznie 

powierzchni  

użytkowej lokalu  

Czynsz płatny     

w terminie 

wskazanym na 

fakturze VAT 

Czynsz  podlega każdego 

roku  indeksacji                        

w wysokości 

średniorocznego 

wskaźnika cen towarów i 

usług konsumpcyjnych 

za rok poprzedni 

ogłaszany przez Prezesa 

GUS 

od 01.11.2021 r.       

do  31.12.2022 r. 

2. Głuchów, 

Aleja Klonowa 21  

96-130 Głuchów 

 

 

działka nr  

1485, obręb 

Głuchów 

Nr KW 

LD1R/00009311/4 

42,18 

 

Przedmiotowa 

nieruchomość 

stanowi lokal 

użytkowy na działce 

nr 1485, obręb 

Głuchów  

Stan techniczny 

dobry. 

Lokal użytkowy z 

przeznaczaniem na 

garaż 

0,93 za 1 m²  zł 

netto 

miesięcznie 

powierzchni 

użytkowej lokalu 
Czynsz płatny     

w terminie do 15-

go dnia każdego 

miesiąca 

 

Czynsz może podlegać 

indeksacji                        

w wysokości 

średniorocznego 

wskaźnika cen towarów i 

usług konsumpcyjnych 

za rok poprzedni 

ogłaszany przez Prezesa 

GUS 

 od 01.11.2021 r. 

do 31.12.2022 r. 

3. Głuchów 

Plac Tadeusza 

Kościuszki 4/3  

96-130 Głuchów 

 

działka nr  

487/2, obręb 

Głuchów 

Nr KW 

LD1R/00034746/6 

14,00 Lokal użytkowy 

składający się z 

jednego  

pomieszczenia.  

Stan techniczny 

dobry. 

Lokal użytkowy z 

przeznaczeniem na 

prowadzenie 

działalności 

gastronomicznej 

6,16 za 1m² netto 

miesięcznie 

powierzchni  

użytkowej lokalu  

Czynsz płatny     

w terminie 

wskazanym na 

fakturze VAT 

Czynsz  podlega każdego 

roku  indeksacji                        

w wysokości 

średniorocznego 

wskaźnika cen towarów i 

usług konsumpcyjnych 

za rok poprzedni 

ogłaszany przez Prezesa 

GUS 

od 01.12.2021 r.       

do  31.12.2022 r. 

       

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Głuchowie oraz na stronie internetowej www.gminagluchow.pl od dnia 08.10.2021 r. na okres 21 dni 

 

http://www.gminagluchow.pl/

