
Lp.
Nr 

działki

Powierzchnia 

nieruchomości 

[ha]

Nr księgi wieczystej 

lub inny dokument 

będący podstawą 

własności 

Położenie 

nieruchomości
Opis nieruchomości

Przeznaczenie 

działki w planie 

zagospodarowania 

przestrzennego               

i sposób 

zagospodarowania

Przeznaczenie
Czas trwania 

umowy

Wysokość i terminy wnoszenia opłat       

z tytułu najmu                     

Termin do 

złożenia wniosku 

przez osoby, 

którym 

przysługuje 

pierwszeństwo w 

nabyciu

Uwagi

1 243/4 1,9416

Decyzja Wojewody 

Kieleckiego nr GG.V-

7413/67/2/95 z dnia 

28.04.1995 r.  

KI1B/00015469/0

obręb 

SZYDŁÓW, 

gmina Szydłów

Nieruchomość gruntowa 

zabudowana.                               

W najem oddaje się lokal 

mieszkalny o powierzchni 

użytkowej 30,00 m², 

zlokalizowany na parterze 

budynku komunalnego 

położonego na nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji 

gruntów obrębu Szydłów, 

gmina Szydłów jako działka 

numer 243/4, przy                         

ul. Kieleckiej 15 w Szydłowie.

W granicach 

opracowania MPZP* 

nieruchomość leży 

na obszarze 

oznaczonym              

na rysunku planu 

symbolem UO2 – 

tereny oświaty.

Wynajęcie na rzecz 

dotychczasowego 

najemcy – 

Samodzielnego 

Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej                      

w Szydłowie. Lokal 

przeznaczony jest na 

mieszkanie służbowe 

dla dyrektora SPZOZ               

w Szydłowie.

Umowa najmu 

na czas 

oznaczony – 

okres do 3 lat.

Stawka bazowa czynszu za 1 m² 

powierzchni lokalu mieszkalnego 

miesięcznie: 2,50 zł.                             

Czynniki podwyższające stawkę czynszu: 

wyposażenie budynku w instalację 

gazową - 10%. Stawka czynszu                       

po uwzględnieniu czynników 

podwyższających: 2,75 zł. Powierzchnia 

użytkowa lokalu: 30,00 m². Czynsz             

z tytułu najmu lokalu**: 82,50 zł/ 

miesięcznie, płatny do 10-tego          

każdego miesiąca. Najemca oprócz czynszu 

będzie obciążony kosztami utrzymania, 

eksploatacji nieruchomości i przedmiotu najmu, 

m.in. za: ogrzewanie, energię elektryczną, wodę 

oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych,                    

w terminie i wysokości wynikającej z otrzymanych 

rachunków i faktur VAT.

n
ie

 d
o

ty
cz

y

 Szczegółowe 

warunki najmu 

lokalu 

mieszkalnego 

określone zostaną 

w umowie.

OGŁOSZENIE z dnia 29 marca 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZYDŁÓW

działając na podstawie 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, z późn. zm.), oraz Uchwały Nr VII/ 48/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 29 marca 

2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat,

podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy z zasobu Gminy Szydłów

*Uchwała Nr XXIII/ 105/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości SZYDŁÓW na terenie gminy SZYDŁÓW (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1498).

**Czynsz najmu został ustalony na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Szydłów Nr 69/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 

r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.). Możliwość waloryzacji czynszu w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, 

ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, bądź też zmiana wysokości czynszu wynikająca ze zmiany stawki za m² wynajmowanego lokalu (podwyżka nie częściej niż dwa razy w roku).

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/ 48/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, lokal mieszkalny może zostać 

wynajęty na podanych warunkach w trybie bezprzetargowym na rzecz jego dotychczasowego najemcy na czas oznaczony – okres do 3 lat.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie. 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie oraz na stronie internetowej www.szydlow.bip.jur.pl.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szydłów w dniu: …………………………………..., zdjęto w dniu ……………………………………….


