
                                                                                                   Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poczesna przeznaczonych do oddania w najem z dnia 19 marca 2018r. 

                                                                      Na podstawie art. 35 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018r poz 121 z późn. zm) oraz Uchwały Rady Gminy 

                                                         w Poczesnej  Nr 150/XX/16 z dnia 23 czerwca 2016r Wójt Gminy w Poczesnej  podaje  do  publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych  do oddania w najem. 

 

Lp. Adres nieruchomości: Oznaczenie 

nieruchomości według KW 

Powierzchnia nieruchomości(ha) 

Udział ułamkowy we współwłasności 

w nieruchomości wspólnej 

Opis nieruchomości: Przeznaczenie: Wysokość opłat z 

tytułu najmu netto:  

Forma oddania w najem 

nieruchomości: 

1 Huta Stara B, ul. Mickiewicza 2 CZ1C/00096467/2 Budynek zlokalizowany jest na 

działce 153 / 51 obręb 0004, Huta 

Stara B o powierzchni 0,1161ha. 

 

Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalno 

– usługowego przy ul. Mickiewicza 2 w m. Huta Stara 

B stanowiącego własność Gminy Poczesna o 

powierzchni użytkowej 30,00 m2, składający się z 1 

pomieszczenia, bez WC, wyposażony w instalację 

elektryczną 

Działalność usługowo – 

handlowa. 

 240,00zł W trybie przetargu 

nieograniczonego. 

2 Huta Stara B, ul. Mickiewicza 2 CZ1C/00096467/2 Budynek zlokalizowany jest na 

działce 153 / 51 obręb 0004, Huta 

Stara B o powierzchni 0,1161ha. 

 

Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalno 

– usługowego przy ul. Mickiewicza 2 w m. Huta Stara 

B stanowiącego własność Gminy Poczesna o 

powierzchni użytkowej 67,68 m2, składający się z 5 

pomieszczeń, wyposażony w ubikację oraz instalacje: 

wodno – kanalizacyjną i elektryczną 

Działalność usługowo – 

handlowa. 

541,00zł W trybie przetargu 

nieograniczonego 

4 Kolonia Poczesna ul. Szkolna 3 CZ1C/00074607/6 Budynek zlokalizowany jest na 

działce nr 132/9 obręb Kolonia 

Poczesna o powierzchni 0,4260ha. 

 

Lokal położony jest na drugim piętrze budynku 

ośrodka zdrowia przy ul. Szkolnej 3 w m. Kolonia 

Poczesna stanowiącego własność Gminy Poczesna o 

powierzchni użytkowej 25,90m2, składający się z 2 

pomieszczeń, wyposażony w instalacje: wodną i  

elektryczną i co 

Działalność poradnia 

zdrowia. 

153,00zł W trybie przetargu 

nieograniczonego. 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna. Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej,  

a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Poczesnej, Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Poczesna  pokój nr 32 w godzinach od 8:00 do 15:00 ( tel. kontaktowy 34 32 74 116,osoba do kontaktu: podinspektor Aleksandra Warzecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 


