
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kraśnickiego, w części  przeznaczonej
do oddania w najem na okres 5 (pięciu) lat w trybie bezprzetargowym 

na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny 
(na podstawie art. 35 ust. 1 i  2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899, z późn. zm.)

1. Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej oraz 
według ewidencji gruntów i 
budynków

Część  nieruchomości  oznaczonej  numerem
ewidencyjnym 154/4  o  pow.  0,7791  ha,  obręb  Północ,
m. Kraśnik, stanowiąca własność Powiatu Kraśnickiego,
dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg
Wieczystych  prowadzi  księgę  wieczystą
nr KW LU1K/00034910/9.

2. Opis nieruchomości Przedmiotem  najmu  są  pomieszczenia  o  łącznej
powierzchni  639,38  m2,  znajdujące  się  w  budynku
usytuowanym  na  działce  o  nr  ewidencyjnym  154/4,
przy ulicy Słowackiego 7 w Kraśniku.

3. Przeznaczenie nieruchomości      
i sposób jej zagospodarowania

Tereny  usług  publicznych  z  podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod obiekty oświaty.

4. Termin zagospodarowania Umowa na okres 5 (pięciu) lat.

5. Cena nieruchomości Nie dotyczy

6. Wysokość stawek procentowych 
opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego

Nie dotyczy

7. Wysokość opłat z tytułu najmu 457,73  m2 x  15,50  zł  netto,  tj.  7  094,82  zł  netto  za
powierzchnię użytkową plus należny podatek od towarów
i usług (VAT), brutto 8 726,63 zł,

133,65  m2 x  3,00  zł  netto,  tj.  400,95  zł  netto  za
powierzchnię  ciągów  komunikacyjnych  –  korytarzy
plus należny podatek od towarów i usług (VAT), brutto
493,17 zł,

48 m2 x 6,00 zł netto, tj. 288,00 zł netto za powierzchnię
piwnic plus należny podatek od towarów i usług (VAT),
brutto 354,24 zł,

łącznie  czynsz miesięczny wynosić  będzie  7 783,77 zł
netto plus należny podatek od towarów i usług (VAT), tj.
kwota brutto czynszu najmu w dniu podpisania umowy
wynosić będzie 9 574,04 zł.

8. Terminy wnoszenia opłat W okresach  miesięcznych  w  terminie  28  dni  od  dnia
wystawienia faktury.

9. Zasady aktualizacji opłat Czynsz  będzie  podlegać  waloryzacji  raz  do  roku  ze
skutkiem od pierwszego dnia miesiąca (w ten sposób, że
waloryzowany będzie czynsz za pełny miesiąc) zgodnie
ze  wskażnikiem średniorocznego  wzrostu  cen  towarów
i  usług  konsumpcyjnych  za  rok  poprzedni  ogłaszany
przez Prezesa GUS. 



10. Informacja o przeznaczeniu do 
zbycia lub oddania                        
w użytkowanie, najem, 
dzierżawę lub użyczenie

Przeznaczenie do oddania w najem na okres 5 (pięciu)
lat.

11. Termin do złożenia wniosku 
przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości

Nie dotyczy

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres
21 dni, tj. od 08.07.2022 r. do 29.07.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku przy
Al. Niepodległości 20 oraz podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kraśniku (https://www.powiatkrasnicki.pl).
Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej  powiat,  na terenie  którego położona jest
nieruchomość. 
Szczegółowe  informacje  dotyczące  nieruchomości  uzyskać  można  w  Starostwie  Powiatowym
w Kraśniku, pok. nr 414 lub pod nr tel. 81 826 41 41. 

Z up. STAROSTY
                                                                                                         Łukasz Skokowski
                                                                                                               Sekretarz Powiatu

https://www.powiatkrasnicki.pl/

