
GK.6844.1.2022                                                                                                                                                                                             Wschowa, dnia 04 marca 2022 roku  

WYKAZ 

 Zarząd Powiatu Wschowskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) 
podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu składającego się z czterech pomieszczeń, który jest częścią nieruchomości oddanej w 
trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie, przeznaczonego do wynajęcia na okres do 3 lat i odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.  

Oznaczenie 
nieruchomości 

wg. księgi 
wieczystej oraz 

katastru 
nieruchomości 

Powierzchnia 
działki [m2] 

Powierzchnia 

pomieszcze
nia 

przeznaczo
nego do 

wynajęcia w 
[m2] 

Opis 
nieruchomości 

i lokalu 

Przeznaczenie 
nieruchomości i 

sposób jej 
zagospodarowani

a 

Termin 
zagospodarowani
a nieruchomości 

Wysokość opłat z tytułu najmu Termin wnoszenia opłat Zasady 
aktualizacji 

opłat 

Informacja o 
przeznaczeniu 
do oddania w 

najem 

*Księga wieczysta 
prowadzona przez 
Sąd Rejonowy we 
Wschowie IV 
Wydział Ksiąg 
Wieczystych numer 
ZG1W/00004839/0  

* Działka  o 
numerze 
ewidencyjnym 
1269/12 położona 
w jednostce 
ewidencyjnej 
Wschowa – miasto   

 19253 56 Nieruchomość 
położona we 
Wschowie przy 
Placu 
Kosynierów 1 

Lokal 
składający się z 
czterech 
pomieszczeń 
(trzy 
pomieszczenia 
biurowe, 
pomieszczenie 
sanitarne) 
położony na 
trzecim piętrze 
budynku 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego 
we Wschowie 

Na prowadzenie 
działalności 
administracyjnej tj. 
biura Państwowego 
Gospodarstwa 
Wodnego Wody 
Polskie. 

Na czas oznaczony 
do 3 lat  

Wysokość czynszu wynosi 560,00 
zł/netto powiększonego o należny 
podatek Vat w wysokości 
obowiązującej w dniu wystawienia 
faktury. 

Zaliczka na centralne ogrzewanie 
wynosi 120,00 zł brutto miesięcznie. 

Ponadto Najemca przejmuje na 
siebie obowiązek ponoszenia 
kosztów eksploatacyjnych za prąd, 
wodę, śmieci zawierając osobne 
umowy z usługodawcami.  

 

 

 
Czynsz płatny z góry w 
terminie do  15  dnia 
każdego miesiąca 
bezpośrednio na 
rachunek bankowy 
Wynajmującego.   

Aktualizacja opłat 
dokonywana 
będzie zgodnie z 
obowiązującymi 
regulacjami 
prawnymi 

Pomieszczenie 
przeznacza się 
na  najem na 
prowadzenie 
działalności 
administracyjnej 
tj. biura. 
 

Wykaz wywiesza się w terminie od 04 marca 2022  r. do  24 marca 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu (II piętro) oraz na stronie internetowej http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/117/Wykazy_nieruchomosci/  
natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostaje podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.  

 Wywieszono: 04 marca 2022 r. 
Zdjęto: ……… ……….. 2022 r.                                  

 Z up. STAROSTY 
                                                                                                                                                                                   Waldemar Starosta  
                                                                                                                                                                                       WICESTAROSTA 
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