
Załącznik do Zarządzenia  Nr  195/16 

 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 03 marca 2016r. 

 

Wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa 

przeznaczonych do oddania w najem  

 

Lp. 

 

Nierucho- 

mość 

Powierz- 

chnia 

Nr 

KW 
Położenie Przeznaczenie  

 

 

Opis  

nieruchomości 

Wysokość 

czynszu 

dzierżawnego 

w zł  

w przeliczeniu  

za 1m 2  

Oznaczenie 

okresu oddania  

w najem 

nieruchomości 

Termin 

płatności 

czynszu 

Warunki 

zmiany 

wysokości 

czynszu 

Uwagi 

rok m-c  

1. 

2 lokale w budynku 

przy ul. Piłsudskiego 

6-10  

w Kolbuszowej 

usytuowanym na dz. 

1132/6 

 i 1132/7 - 

Kolbuszowa 

 

19.66 m2 

45.24 m2 
5978 

Kolbuszowa  

ul. 

Piłsudskiego 

Działalność 

handlowo-

usługowa  

Lokale użytkowe   
8.40 zł 

+ Vat 
3 lata 

do 10 dnia 

każdego  

m-ca, opłata 

za m-c 

kwiecień br. 

– do dnia 

10.05.16r. 

 

o wskaźnik 

inflacji w 

następnym roku 

do roku 

poprzedniego; 

prawo zmiany 

wysokości 

czynszu w 

trakcie trwania 

umowy 

Na rzecz 

dotychczasowego 

najemcy 

2. 

Budynek 

jednokondygnacyjny 

/5 pomieszczeń/ 

usytuowany na dz. 

1296 

125 m2 5940 

Kolbuszowa 

ul. Plac 

Wolności 

Działalność 

handlowa 

Budynek 

jednokondygnacyjny 

/5 pomieszczeń/ 

 

387.20 

zł + Vat 

/całość/ 

3 lata 

do 10 dnia 

każdego  

m-ca, opłata 

za m-c 

kwiecień br. 

– do dnia 

10.05.16r. 

 

o wskaźnik 

inflacji w 

następnym roku 

do roku 

poprzedniego; 

prawo zmiany 

wysokości 

czynszu w 

trakcie trwania 

umowy 

Na rzecz 

dotychczasowego 

najemcy 

3. 

Lokal w budynku 

Zespołu Szkół Nr 1 w 

Kolbuszowej 

usytuowany na dz. 

2332/1 

8 m2 2360 

Kolbuszowa 

ul. T. 

Kościuszki 

Pod sklepik 

szkolny 

Lokal w budynku 

Zespołu Szkół Nr 1 w 

Kolbuszowej 

Bi 

 

300.00 

zł brutto 

/całość/ 

3 lata 

do 10 dnia 

każdego  

m-ca, opłata 

za m-c 

marzec br. 

– do dnia 

10.04.16r. 

 

o wskaźnik 

inflacji w 

następnym roku 

do roku 

poprzedniego; 

prawo zmiany 

wysokości 

czynszu w 

trakcie trwania 

umowy 

 

 
 Najemca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem najmu, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub  posiadacza nieruchomości. 

      Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz najmu w ustalonej wysokości i terminie wynikającym z umowy najmu. 

 

S      Sporządziła :  L. Wyka               Burmistrz Kolbuszowej 

K      Kolbuszowa, dnia 03.03.2016r.                           Jan Zuba 


