
Na podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku  

poz. 1899 z późn. zm.)  - Wójt Gminy Grybów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących   

zasób komunalny Gminy Grybów przeznaczonych do wynajmu położonych  w miejscowości  Ptaszkowa  

Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Grybów przeznaczonych 
do wynajmu 

lp Oznaczenie 

nieruchomości 
Powierzchnia Położenie Przeznaczenie w 

planie 

zagospodarowani

a przestrzennego 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Przeznaczenie Tytuł 

własności 
Uwagi 

1 lokal położony w 

budynku 

komunalnym  pod 

adresem Ptaszkowa  

633 (Ośrodek 

Zdrowia)  na działce 

nr 860 

Powierzchnia 

użytkowa 

lokalu     

22,45 m2  

Ptaszkowa  Nieruchomość 

znajduje się w 

strefie - tereny 

usług publicznych 

czynsz i 

opłaty za 

media płatne 

do 20-tego 

każdego 

miesiąca  

Lokal 

przeznaczony do 

wynajmu  

Własność 
Gmina 

Grybów 

lokal 

związany 

umową 

najmu do 15 

luty 2022 

roku 

2 lokal  położony w 

budynku  

komunalnym pod 

adresam Ptaszkowa 

633  na działce nr 

860 

Powierzchnia 

użytkowa 

lokalu     9,22 

m2 

Ptaszkowa Nieruchomość 

znajduje się w 

strefie - tereny 

usług publicznych 

czynsz i 

opłaty za 

media płatne 

do 20-tego 

każdego 

miesiąca 

Lokal 

przeznaczony do 

wynajmu 

Własność 

Gmina 

Grybów 

brak 

3  
Lokal położony w 

budynku 

komunalnym pod 

adresam Ptaszkowa 

633 (Ośrodek 

Zdrowia)  

Powierzchnia 

użytkowa 

lokalu  52,92 

m2 

Ptaszkowa  
Nieruchomość 

znajduje się w 

strefie - tereny 

usług publicznych  

czynsz i 

opłaty za 

media płatne 

do 20-tego 

każdego 

miesiąca 

Lokal 

przeznaczony jest 

do  wynajmu  pod  

działalność z 

zakresu opieki 

zdrowotnej  (usług 

stomatologicznych 

Własność 

Gmina 

Grybów 

lokal związy 

z umową 

najmu do 

31.07.2022 

Minimalne stawki czynszu za wynajem i dzierżawę składników mienia komunalnego Gminy Grybów  zostały ustalone w na 

podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Grybów Nr 178/2021 z dnia 21 grudnia  2021 roku zamieszczonego w BIP Urzędu 

Gminy Grybów pod adresem 



https://bip.malopolska.pl/uggrybow,a,2038582,zarzadzenie-nr-1782021-wojta-gminy-grybow-z-dnia-21-grudnia-2021-

r-w-sprawie-ustalenia-minimalnych-s.html 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  3 lutego  2022 roku  do 25 lutego   

2022 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grybów, na stronach internetowych Gminy Grybów w zakładce 

Urząd/Komunikaty  i ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grybów w zakładce Wójt/Zarządzenia. 

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości objętych niniejszym wykazem udziela się w Referacie Infrastruktury 

i Rozwoju Urzędu Gminy Grybów pod numerem telefonu 18 44 84 221. 
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