
WÓJT GMINY WOLANÓW
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Wolanów, położonej w miejscowości Strzałków, przeznaczonej do 
wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Do wydzierżawienia na okres 3 lat przeznaczona jest nieruchomość rolna położona w miejscowości Strzałków, ozn. jako działka ewidencyjna nr 96 o pow.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Przysusze prowadzi księgę wieczystą nr RA1P/00034730/6.Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolanów przewidziana jest jako tereny rolne.Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy -  90,00 zł rocznie, płatny na rachunek Gminy Wolanów w terminie do dnia 31 października każdego roku.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 07.09.2017r. do dnia 27.09.2017r, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 z późn. zm.)

5318 m2.



WÓJT GMINY WOLANÓW
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Wolanów, położonej w miejscowości Wolanów, 
przeznaczonej do wynajmu jej dotychczasowemu Najemcy

ul. Radomska 20 -  nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 13 o pow. 3901 m2Do najmu do dnia 30.06.2020r przeznaczone są pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 24,65 m2 i korytarz o pow. 10,80 m2 , zlokalizowane na ww. nieruchomości w budynku Nr 2, dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktu Przyjęć Interesantów w Wolanowie.Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Przysusze prowadzi księgę wieczystą nr RAIP/00031615/3.Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolanów przewidziana jest jako tereny usług i administracji.Wysokość czynszu z tytułu najmu -  50,00 zł brutto kwartalnie, płatny na rachunek Gminy Wolanów w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 07.09.2017r do dnia 27.09.2017r, zgodnie z art. 35 ust. 1 i lb  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 z późn. zm ).


