
ZARZĄDZENIE NR RZWO.0050.0297.2020 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej przy ul. Zwycięstwa 7b 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem część nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 4,65 m² 
wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenia, położonym na działce nr  
1904/294 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do 
niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a przez okres 21 dni, oraz zamieszczenia na 
stronie internetowej tutejszego Urzędu:  oraz www.bip.ornontowice.pl. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Komunalnego. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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Załącznik do zarządzenia Nr RZWO.0050.0297.2020 

Wójta Gminy Ornontowice 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

Sprawa: ZWRK.6850.00003.2019.KE19 

Dokument: ZWRK.ZD.00259.2020 

Wykaz o udostępnieniu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ornontowice przeznaczonej do najmu na okres do 30.04.2021 r. 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782) Wójt Gminy 
ogłasza co następuje: 

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ornontowice przeznaczone zostaje do najmu część nieruchomości gruntowej przy ul. Zwycięstwa 7b 
w Ornontowicach. 

Oznaczenie 
nieruchomości 

Lp. 

 
Nr Działki 

Pow. Opis i położenie 
nieruchomości 

Okres 
najmu 

Termin 
wnoszenia 
czynszu 

Termin 
zagospodarowania  

Przeznaczenie i sposób jej 
zagospodarowania 

1. 1904/294 (objęta 
księgą wieczystą 
KA1M/00062640/4) 

Łączna suma 
pow. = 4,65m2. 

Powierzchnia 
nieruchomości 
gruntowej znajdują 
się przy ul. 
Zwycięstwa 7b w 
Ornontowicach. 

Do 30 
kwietnia 
2021 r. 

Do 25-tego 
każdego 
miesiąca 

Do  miesiąca od 
podpisania umowy. 

Biorący w najem zobowiązuje się do 
korzystania z nieruchomości gruntowej 
w celu postawienia garażu o 
wymiarach wysokość 1,85 m, 
szerokość 1,55 m, długość 3,00 m na 
potrzeby schowka gospodarczego. 

1. Wynajmujący będzie wykorzystywał wymienioną powierzchnię nieruchomości gruntowej, na której ma zostać postawiony garaż o wymiarach wysokość 1,85 m, 
szerokość 1,55 m, długość 3,00 m na potrzeby schowka gospodarczego. 

2. Wynajmujący odpowiada za porządek i stan techniczny postawionego garażu w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

3. Ustala się czynsz miesięczny za łączną pow. tj. 4,65 m2  w wysokości: 

4,65 m2 x 4,00 zł (netto)/m2 = 18,6 złotych + należny 23% podatek VAT w wysokości 4,28 zł, co łącznie daje kwotę brutto 22,88 zł (słownie: dwadzieścia dwa 
złote 88/100)  

4. Ustalony czynsz płatny jest przelewem na konto Urzędu Gminy Ornontowice w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie 
o/Ornontowice nr 50 8454 1053 2001 0011 0695 0001 do 25-tego każdego miesiąca. 

5. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ornontowicach na okres 21 dni. 
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6. Wynajmujący ma prawo do podwyższenia czynszu nie częściej niż raz na rok 

7. Najemca zobowiązany będzie do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy obowiązku podatkowego i płacenia tego podatku zgodnie 
z wystawioną decyzją wg obowiązujących stawek. 

8. Brak opłat z tytułu użytkowania wieczystego. 

9. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Komunalnym w Urzędzie Gminy Ornontowice przy ul. Zwycięstwa 26a lub pod numerem telefonu 
32 3306232.
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