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STAROSTA PRUDNICKI
ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik
NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ
PRZEZNACZONEJ

DO

NAJMU

Starosta Prudnicki działając na podstawie art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 póz. 2603 z
późniejszymi zmianami) podaje do wiadomości publicznej, iż przeznaczył do najmu nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa opisaną w poniższym wykazie.
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Cena
minimalna za
Nr
Nr księgi
Czas trwania
Położenie
Nr
Powierzchnia
wynajem
Opis nieruchomości
mapy
działki wieczystej
umowy
nieruchomości
nieruchomości
(zł.)
4.
2.
7.
3.
5.
6.
8.
9.
10.
Przedmiotem najmu są
200,00 zł
cztery powierzchnie
miesięcznie
plus
reklamowe położone na
Nieruchomości przeznaczone
Prudnik ul.
zewnątrz budynku, od
Od 01 -05-20 10 r.
obowiązujący
2 989/188
39756
na umieszczenie reklam
4 x 1 2 , 0 0 m2
Kościuszki 1 1 strony dworca PKS,
do 30-04-20 13 r.
podatek VAT
handlowych.
o powierzchni ok. 12m~ ,
płatne do 1 5i wymiarach
tego każdego
5,04mx2,38m.
miesiąca.
Na każdym nośniku reklamy powinien być umieszczony czytelny identyfikator, zawierający informację dotyczącą nazwy właściciela nośnika lub jego operatora.
Właściciel nośnika reklamy oraz szyldu zobowiązany jest do utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym.
Za treści umieszczone w reklamie odpowiada wynajmujący.
Wnioski od reklamodawców winny zawierać wskazanie miejsca reklamy.
Wnioski będą rozpatrywane po d n i u 15 kwietnia 2010r.
Wszelkich informacji udziela się w Starostwie Powiatowym w Prudniku Referat Gospodarki Nieruchomościami ul. Parkowa 10 tel. 77-436-22-10 w. 30 lub 31.
Przeznaczenie nieruchomości i
sposób użytkowania
zagospodarowania

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Kościuszki 76 oraz w siedzibie Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ulicy Parkowej 10 przez okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia
24 marca 2010 r. do dnia 15 kwietnia 2010 r.
Prudnik 24 marca 2010 r.
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