
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 

 

 

 Wójt Gminy Solec nad Wisłą na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 

ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy nr : XXIX/157/2012, XXIX/158/2012, 

XXIX/159/2012, XXIX/160/2012 z dnia 30 października 2012 r. podaje                 

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 

na okres 10 lat.  

 

Przeznaczono do wynajęcia następujące nieruchomości: 

1. Nieruchomość położoną w Solcu nad Wisłą oznaczoną w ewidencji 

gruntów nr 3099/1, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku prowadzi księgę 

wieczystą o nr 11428, o pow.: 1,2615 ha. 

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o powierzchni do wynajęcia :               

910 m
2
 (budynek byłego przedszkola bez piwnic). Budynek jest murowany, 

ogrzewanie olejowe. 

Nieruchomość jest przeznaczona na działalność handlowo – usługową. 

Stawka wywoławcza czynszu : 2 zł/m
2 
plus VAT. 

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu: do 10 dnia każdego miesiąca. 

 

2. Nieruchomość położoną w Dziurkowie, gmina Solec nad Wisłą, 

oznaczoną w ewidencji gruntów nr 938, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku 

prowadzi księgę wieczystą o nr 27667, o pow.: 0,13 ha. 

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o powierzchni do wynajęcia :                

240 m
2
 (budynek wiejskiego domu kultury). Budynek jest murowany, 

dwukondygnacyjny, pomieszczenia są ogrzewane piecami kaflowymi. 

Nieruchomość jest przeznaczona na działalność handlowo – usługową. 

Stawka wywoławcza czynszu : 2 zł/m
2 
plus VAT. 

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu: do 10 dnia każdego miesiąca. 

 



3. Nieruchomość położoną w Sadkowicach, gmina Solec nad Wisłą, 

oznaczoną  w ewidencji gruntów nr 580, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku 

prowadzi księgę wieczystą  o nr 26816, o pow.: 1,49 ha. 

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o powierzchni:  450 m
2
 (budynek 

byłej szkoły). Budynek jest murowany, dwukondygnacyjny, centralnie 

ogrzewany. 

Nieruchomość jest przeznaczona na działalność handlowo – usługową. 

Stawka wywoławcza czynszu : 2 zł/m
2 
plus VAT. 

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu: do 10 dnia każdego miesiąca. 

 

4. Nieruchomość położoną w Glinie, gmina Solec nad Wisłą, oznaczoną             

w ewidencji gruntów nr 193, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku prowadzi 

księgę wieczystą  o nr 26474, o pow.: 0,56 ha. 

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o powierzchni do wynajęcia :              

540 m
2
 (budynek byłej szkoły, bez części zajętej przez lokatorów). Budynek jest 

murowany, dwukondygnacyjny, centralnie ogrzewany. 

Nieruchomość jest przeznaczona na działalność handlowo – usługową. 

Stawka wywoławcza czynszu : 2 zł/m
2 
plus VAT. 

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu: do 10 dnia każdego miesiąca. 

 

 

 

Solec nad Wisłą dn. …………….  

 

 

 

 

 
Wykaz został wywieszony na 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu nad 

Wisłą od dnia ………………… r. 


