
ZARZĄDZENIE NR 70/2023 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW 

z dnia 1 marca 2023 r. 

w sprawie przeznaczenia gminnej nieruchomości do wydzierżawienia 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) 
w związku z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 334), 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Przeznaczam do wydzierżawienia gminną nieruchomość opisaną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
   

Burmistrz Miasta i Gminy Radków 
 
 

Jan Bednarczyk 
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Załącznik do zarządzenia Nr 70/2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Radków 

z dnia 1 marca 2023 r. 

Wykaz 
gminnej nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wywiesza się na okres 21 dni 

od dnia 2 marca 2023 roku do dnia 23 marca 2023 roku 

Przeznaczam do wydzierżawienia gminne pomieszczenie usytuowane w budynku nr 16 przy ul. Mickiewicza położonym na 
gminnej nieruchomości w udziale 6828/10000 oznaczonej geodezyjnie  jako działka nr 687/1 AM 2 o pow. ewidencyjnej 
0,0468 m2 położonej w Ścinawce Średniej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kłodzku urządzona jest księga 
wieczysta nr SW2K/00025329/9. Działka według ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest jako tereny 
mieszkaniowe (B). Nieruchomość posiada dojazd i dostęp do drogi wojewódzkiej. Gminne pomieszczenie usytuowane jest na 
parterze budynku, a jego  powierzchnia wynosi 17,13 m2. Pomieszczenie wydzierżawia się na okres do dnia 31 sierpnia 2023 r. 
w celu prowadzenia biura. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 119,91 zł netto + należny podatek VAT w wys. 23% tj. 
147,45 zł brutto.  Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący.  

  

   

Burmistrz Miasta i Gminy Radków 
 
 

Jan Bednarczyk 
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