
W Y K A Z 

zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów 

przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204                                   

z późn. zm/, Uchwały Nr 48/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy 

Janów, Uchwały Nr 82/XV/2019 Rady Gminy Janów  dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu                                          

w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Janów, gm. Janów ul. Częstochowska 1 z Powszechną Kasą Oszczędności Bank 

Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, 02-515 Warszawa ul. Puławska 15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 

Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000026438, Zarządzenia Nr 141/2019 Wójta Gminy Janów                            

z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości położonej w obrębie Janów stanowiącej 

własność Gminy Janów oraz Zarządzenia Nr 142/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości będącej własnością  Gminy Janów przeznaczonej do najmu 

 

 

Wójt Gminy Janów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości: 

 

1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów oznaczona jest     

symbolem UA, co oznacza tereny usług administracji. 

 

2. Opis nieruchomości:  w skład przedmiotu najmu wchodzi lokal użytkowy o pow. 6 m
2 

mieszczący się w budynku Urzędu Gminy Janów na   

nieruchomości położonej w miejscowości Janów, gm. Janów przy ul. Częstochowskiej 1 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 210                           

k. m. 1 o pow. 0,1430 ha od 1 października 2019 roku na czas nieoznaczony, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi Księgę 

Wieczystą Nr CZ1C/00095455/8.  

     Nieruchomość położona w dogodnym miejscu przy ulicy Częstochowskiej 1. Nieruchomość nadaje się na miejsce na bankomat  PKO Banku  

     Polskiego SA. Położenie nieruchomości nie jest uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

    

  3.  Wysokość stawki czynszu najmu nieruchomości wynosi 700,00 miesięcznie (netto) plus należny podatek VAT oraz koszty          

       zużycia mediów zgodnie z rozliczeniem. 

 



a) Czynsz podlega zapłacie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto Urzędu Gminy Janów Nr 

06859100070330092502280008                             

w KBS Filia Janów 
b) Stawka czynszu może być podwyższona raz do roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszany przez Prezesa GUS. W przypadku gdy wskaźnik wskaże wartość ujemną wysokość czynszu nie ulega zmianie. 

  4. Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem zawarcia umowy najmu .  

 

5. Najemca ma prawo dokonywania ulepszeń na własny koszt po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym. 

    Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, w miejscu zwyczajowo     

    przyjętym – sołectwie, w którym znajduje się w/w nieruchomość oraz na stronie internetowej Gminy Janów www.janow.pl na okres od                                       

    6 września 2019 roku do 30 września 2019 roku.  

    Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

 

Janów, dnia 6 września 2019 rok. 

 

 

 

Wójt Gminy Janów 

 

Edward Moskalik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.janow.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania : w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów  teren oznaczony jest  

    symbolem MM, co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowo – mieszanej. Zawarcie umowy najmu.                                                                     

2. Opis nieruchomości:  w skład przedmiotu najmu wchodzą: 

    - działka o numerze ewidencyjnym 314/27 k.m. 4 o pow. 0,0233 ha wraz z budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 64,54 m²,      

       składający się z:  kuchni, pokoju, przedpokoju, facjatki, znajdujący się w budynku nr 3/1 w obrębie Zagórze, dla której Sąd  

       Rejonowy w Częstochowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr CZ1C/00154496/9.     

    - działka o numerze ewidencyjnym 314/21 k.m. 4 o pow. 0,0176 ha wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni użytkowej 16 m²,      

       położona  w obrębie Zagórze, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr CZ1C/00154496/9.                                                                

       Wyposażenie lokalu mieszkalnego: sieć wodociągowa, energia elektryczna.  

3. Cena stawki czynszu najmu miesięcznie wynosi 290,00 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych): 

     - za budynek mieszkalny 3,50 zł. za 1 m
2  

powierzchni użytkowej tj. 64,54 m
2
 x 3,50 zł. = 225,90 zł. 

     - za działkę nr 314/27 – 0,10 zł. za 1 m
2
 tj. 233 m

2
 x 0,10 zł. = 23,30 zł.  

     - za pomieszczenie gospodarcze 2,00 zł. za 1 m
2  

powierzchni użytkowej tj. 16 m
2
 x 2,00 zł. = 32,00 zł.  

     - za działkę nr 314/21 – 0,05 zł. za 1 m
2
 tj. 176 m

2
 x 0,05 zł. = 8,80 zł.  

     a) Czynsz podlega zapłacie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na konto Gminy Janów 

          Numer 06859100070330092502280008 w Krakowskim Banku Spółdzielczym/ Filia Janów 

     b) Stawka czynszu będzie waloryzowana raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

         ogłaszany przez Prezesa GUS. 

4. Termin zagospodarowania nieruchomości: kontynuacja umowy najmu.  

5. Najemca ma prawo dokonywania ulepszeń na własny koszt po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego. 
 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janów, ul. Częstochowska 1.  

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, w sołectwie Zagórze 

oraz zamieszcza na stronie internetowej Gminy Janów www.janow.pl 



 

Janów, dn. 12 kwietnia 2019 r. 

 


