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Zarządzenie nr 25/2018 
Starosty Jarocińskiego 

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych położonych
w Jarocinie przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowy

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1, Ib i 2 oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem, na czas oznaczony do lat 3, w trybie bezprzetargowym 
na rzecz firmy PHU Magdalena Ignasiak, nieruchomości zabudowane położone w Jarocinie, 
oznaczone w ewidencji gruntów na ark. mapy 17, obręb Jarocin - miasto, jako działka nr 397 
o powierzchni 0.0127 ha, zapisana w księdze wieczystej KW KZ1J/00000900/6 oraz działka nr 402 
o pow. 0.0215 ha, zapisana w księdze wieczystej KW KZ1J/00001186/1, na rzecz Skarbu Państwa, 
szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni 
w siedzibie Starostwa, a informację o sporządzeniu i wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej 
wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Starostwa.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Sporządził:
Inspektor STAROSTA

(jrobelny

Zatwierdził:

Klärte na /¿Modna

Artun J anik

radca brawny



Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2018 
Starosty Jarocińskiego 
z dnia 26 kwietnia 2018r.

OGŁOSZENIE 
z dnia 26 kwietnia 2018r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych 
w Jarocinie przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

I

Na podstawie art 11 ust 1, art. 35 ust. 1, lb i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z2018r., poz. 121 
ze zm.) Starosta Jarociński podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący przeznaczenia do oddania w najem, na czas oznaczony do lat 3, 
w trybie bezprzetargowym na rzecz firmy PHU Magdalena Ignasiak, nieruchomości zabudowanych położonych w Jarocinie, oznaczonych 
w ewidencji gruntów na ark. mapy 17, obręb Jarocin - miasto, jako działka nr 397 o powierzchni 0.0127 ha, zapisana w księdze wieczystej 
KW KZ1J/00000900/6 oraz działka nr 402 o pow. 0.0215 ha, zapisana w księdze wieczystej KW KZ1J/00001186/1, na rzecz Skarbu Państwa.

Numer 
działki

Powierzchnia 
gruntu w m2 Położenie

Oznaczenie 
w księdze wieczystej Opis nieruchomości

Minimalna 
wysokość czynszu 

najmu 
netto za 1 m2 
powierzchni

Podatek VAT
23%

Minimalna 
wysokość 

czynszu najmu 
brutto za 1 m2 

powierzchni

397

402

0.0127 ha

0.0215 ha

Jarocin, obręb 
0003 - Jarocin 
- miasto, ul.
Paderewskiego

KZ1J/O0OOO900/6

KZ1J/00011186/1

Nieruchomości zabudowane, 
położone na terenie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usługowej MN/U, oznaczona w 
ewidencji gruntów jako droga, 
obecnie stanowiąca nieregularny 
pas gruntu w kształcie prostokąta 
z terenem płaskim, bez 
utwardzenia 2,03 zł 0,47 zł 230 zł


