
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.0178.2019
Wójta Gminy Ornontowice z dnia 22 listopada 2019 r.

WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ornontowice przeznaczonej do oddania w najem 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2019r. Poz. 270 z późn.zm.)
podaje się do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionej nieruchomości:

UWAGA: Szczegółowe warunki oddania w najem określone zostaną w umowie.
W przypadku większej ilości osób zainteresowanych najmem w/w lokalu, stawka czynszu może być ustalona w drodze negocjacji lub przetargu, 
wówczas stawka czynszu może być wyższa.
Szczegółowe informację można uzyskać w Referacie Komunalnym w Urzędzie Gminy w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26a lub pod numerem 
telefonu 032 33 06 231.
Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu winne w terminie wywieszenia wykazu złożyć na piśmie ofertę dotyczącą najmu w/w lokalu w tut. 
Urzędzie.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ornontowicach, na okres 21 dni.

Lp. Zasady aktualizacji opłat
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1.

Nr działki/ 
oznaczenie w księdze 

wieczystej

Powierzchnia w 
m2

Opis i położenie 
nieruchomości

Sposób 
zagospodarowania 

nieruchomości

Okres 
obowiązywania 

umowy

Wysokość opłat z tytułu  
najmu 

Termin wnoszenia 
opłat

2390/26 / 
KA1M/00064019/6 

Sąd Rejonowy w 
Mikołowie

40,10 m 2 
składająca się z 

trzech 
pomieszczeń: 

27,79 m2 i 9,13 
m2 oraz wc o 
pow. 3,18 m2

lokal znajduje się  w budynku 
wielorodzinnym przy ul. 

Akacjowej 9 w 
Ornontowicach.  Lokal 

wyposażony jest w  instalację 
c.o., instalację wodno-

kanalizacyjną oraz instalację 
elektryczną. Na posadzce 

znajdują się płytki ceramiczne 
a na ścianach panele

z przeznaczeniem na 
cele własne nie 

związane z 
działalnością 
gospodarczą

do 3 lat od daty 
podpisania umowy 

najmu

miesięczny czynsz najmu 
– 6,50 zł za m2, opłaty za 

media zgodnie ze 
zużyciem

do 25 każdego 
miesiąca

aktualizacja stawki 
czynszu może nastąpić 

na podstawie 
Zarządzenia Wójta 

Gminy Ornontowice 


