
ZARZĄDZENIE NR 60/2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w najem. 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U.2020.1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 
stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi do spraw gospodarki nieruchomościami Urzędu 
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

   

Burmistrz Miasta i Gminy 
 
 

Przemysław Górski 
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Załącznik do zarządzenia Nr 60/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU 

1. Z zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przeznaczone zostały do oddania w najem niżej wymienione nieruchomości: 

Lp. 
Nr 

ewiden
cyj 
ny  

Powie 
rzchnia  

m2 

Oznaczenie 
księgi 

wieczystej 
Położenie Opis  

Przeznaczenie w Studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Termin wnoszenia 
opłat  Forma  Okres umowy Aktualizacja  

czynszu  Czynsz   

1 708/16 9,30 TO1B/ 
00026849/4 

Jabłonowo Pom.  
ul. Słoneczna 2 

lokal użytkowy 
sklepik szkolny 

Strefa polityki  
przestrzennej gminy  

"A1" obszar śródmiejski 
z góry w ciągu 
 14 dni od dnia 

otrzymania faktury 
najem nieoznaczony 

corocznie  
o wskaźnik 

inflacji 
200,00 zł 

za okres jednego 
miesiąca 

2 133/2 41,98  TO1B/ 
00045676/9 Płowęż 

lokal użytkowy  
wraz z gruntem pod 

budynek 
gospodarczy o pow. 

15,00m2   

Strefa polityki  
przestrzennej gminy  

"C" strefa ekologiczno- 
osadnicza 

z góry w ciągu 
 14 dni od dnia 

otrzymania faktury 
najem nieoznaczony 

corocznie 
 o wskaźnik 

inflacji 
800,00 zł 

za okres jednego 
miesiąca 

2. Wykaz wywiesza się od dnia 27.08.2021 r. na okres 21 dni.  

 

   

Burmistrz Miasta i Gminy 
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