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tel. 0-22 788-15-34 wew. 361
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Otwock, dnia 15. 10. 2015 r.
Ogłoszenie
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) Zarząd
Powiatu w Otwocku informuje o przeznaczeniu do wynajęcia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej, dwóch lokali mieszkalnych
usytuowanych na nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 46/11,
46/17, 46/20 z obr. 143. Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej WA1O/00000073857/0. Zabudowana jest wielolokalowym
budynkiem mieszkalnym.
WYKAZ
Nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym
Nr ew. działki i
obręb

Pow.
lokalu

Nr księgi wieczystej

Minimalna miesięczna
stawka czynszu najmu

Czas trwania
umowy

Termin wnoszenia
opłat

Opis lokalu

46/11, 46/12,
46/17, 46/20 w
obr. 143 Otwock

24,68 m2

WA1O/00073857/0

148,08 zł brutto

do 3 lat od dnia
podpisania umowy

Do 10 dnia każdego
miesiąca z góry za dany
miesiąc kalendarzowy

Lokal mieszkalny zlokalizowany na parterze
budynku, składający się z pokoju, kuchni i
łazienki.

46/11, 46/12,
46/17, 46/20 w
obr. 143 Otwock

22,01 m2

WA1O/00073857/0

132,06 zł brutto

do 3 lat od dnia
podpisania umowy

Do 10 dnia każdego
miesiąca z góry za dany
miesiąc kalendarzowy

Lokal mieszkalny zlokalizowany na parterze
budynku, składający się z pokoju, kuchni i
łazienki..

Wykaz powyższy wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 15 października 2015 r. do dnia 5 listopada 2015 r.
Więcej informacji na temat przedstawionej powyżej nieruchomości oraz trybu jej wydzierżawienia uzyskać można w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku z/s przy ul. Komunardów 10 ( wejście D, pokój nr 20 ), tel. 788-15-37,
788 – 14 - 65 w. 362.
Przewodniczący Zarządu
Sprawę prowadzi: Ilona Rosłoniec (inspektor) tel. (22) 788-15-37, wew. 362
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