
Załącznik  

            do Zarządzenia Wójta Gminy Głuchów Nr 49/2021 z dnia 8 grudnia  2021 r.  

     w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej dotychczasowym 

najemcom 

WYKAZ  
  lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem  

L.p

. 

Adres lokalu 

użytkowego 

Usytuowanie  

/Nr KW/ 

Lokal Czynsz 

Termin 

zagospodarowan

ia nieruchomości Powierzchnia  

w m² 
Opis Przeznaczenie 

Wysokość opłat 

z tytułu najmu  

netto  w 

PLN/1m² 

powierzchni 

Aktualizacja 

1. 96-130 Głuchów, 

Głuchów, 

Aleja Klonowa 

16 

działka nr  

442, obręb 

Głuchów 

Nr KW 

LD1R/00016037/1 

379,23 
 

Lokal składający się        

z dwudziestu dwóch 

pomieszczeń, części 

wspólnych 

(wiatrołapy, 

korytarze, hole) oraz 

piwnicy. 

Stan techniczny 

dobry. 

prowadzenie usług 

medycznych w 

zakresie p.o.z.               

i innych 

16,00 
Czynsz 

miesięczny płatny 

w terminie 

wskazanym na 

fakturze 

Czynsz podlega 

każdego roku 

indeksacji                        

w wysokości 

średniorocznego 

wskaźnika cen 

towarów i usług 

konsumpcyjnych za 

rok poprzedni 

ogłaszany przez 

Prezesa GUS 

począwszy od 2023 r.  

Od 01.01.2022 r.  

do 31.12.2024r. 

2. 96-130 Głuchów, 

Głuchów, 

Aleja Klonowa 

16 

działka nr  

442, obręb 

Głuchów 

Nr KW 

LD1R/00016037/1 

42,78 
 

Lokal składający się         

z trzech pomieszczeń, 

części wspólnych 

(wiatrołapy, 

korytarze, hole). 

Stan techniczny 

dobry. 

prowadzenie usług 

medycznych                     

w zakresie 

stomatologii 

16,00 
Czynsz 

miesięczny płatny 

w terminie 

wskazanym na 

fakturze  

Od 01.01.2022 r.  

do 31.12.2024 r. 

3. 96-130 Głuchów, 

Głuchów, 

Aleja Klonowa 

16 

działka nr  

442, obręb 

Głuchów 

Nr KW 

98,70                               

 

Lokal składający się   

z dziewięciu 

pomieszczeń, części 

wspólnych 

prowadzenie apteki 18,00 
Czynsz 

miesięczny płatny 

w terminie  

Od 01.01.2022 r.  

do 31.12.2024 r. 



LD1R/00016037/1 (wiatrołapy, 

korytarze, hole), 

piwnicy. 

 Stan techniczny 

dobry. 

 

wskazanym na 

fakturze 

 

 

4. 

 

 

96-130 Głuchów, 

Głuchów, 

Aleja Klonowa 

21 

 

 

działka nr  

1485, obręb 

Głuchów 

Nr KW 

LD1R/00009311/4 

 

 

56,65 

 

 

 

Lokal składający się   

z dwóch  

pomieszczeń .Stan 

techniczny dobry. 

 

 

Świadczenie Usług 

weterynaryjnych 

 

 

3,20 
Czynsz 

miesięczny płatny 

w terminie 

wskazanym na 

fakturze 

 

 

Czynsz podlega 

każdego roku 

indeksacji                        

w wysokości 

średniorocznego 

wskaźnika cen 

towarów i usług 

konsumpcyjnych za 

rok poprzedni 

ogłaszany przez 

Prezesa GUS 

począwszy od 2023 r. 

 

 

Od 01.01.2022 r.  

do 31.12.2024 r. 

               

 


