
Załącznik do Zarządzenia  

Nr MK.00501.159.2017.AW 

Burmistrza Gminy Mosina 

z dnia 7 grudnia 2017r. 

 

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w użyczenie  

 

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

z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do najmu na okres 3 lat na terenie Gminy Mosina. 

 

1.  

Oznaczenie nieruchomości wg księgi 

wieczystej oraz katastru nieruchomości 

 

KW PO1M/00024684/3 

Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w 

Śremie (dz. o nr ewid.: 1645/7 i 1645/8, obręb Mosina) 

 

Wielkość powierzchni do wynajęcia 

 

Lokal użytkowy – 29,54 m² 

 

Opis nieruchomości Mosina, ul. Kotowskiego 16,  

lokal użytkowy w komunalnym stanowiącym własność 

Gminy Mosina 

 

Przeznaczenie pomieszczeń i sposób ich 

zagospodarowania 

Pomieszczenie biurowe. 

 

Termin zagospodarowania pomieszczeń 

 

W dniu podpisania umowy. 

Stawka miesięczna czynszu Lokal użyczany bezczynszowo. 

 

Opłaty  25,00 zł tytułem ryczałtu za zużyte media 

 

Okres trwania umowy  

 

Lokal przeznacza się do użyczenia na okres 1 roku 

 

Tryb wynajmu i określenia użytkownika Organizacje pożytku publicznego 

Lokal użyczany na wniosek. 

 

2.  

Oznaczenie nieruchomości wg księgi 

wieczystej oraz katastru nieruchomości 

 

KW PO1M/00024684/3 

Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w 

Śremie (dz. o nr ewid.: 1645/7 i 1645/8, obręb Mosina) 

 

Wielkość powierzchni do wynajęcia 

 

Lokal użytkowy – 20,89 m² 

 

Opis nieruchomości Mosina, ul. Kotowskiego 16,  

lokal użytkowy w komunalnym stanowiącym własność 

Gminy Mosina 

 

Przeznaczenie pomieszczeń i sposób ich 

zagospodarowania 

Pomieszczenie biurowe. 

 

Termin zagospodarowania pomieszczeń 

 

W dniu podpisania umowy. 



Stawka miesięczna czynszu Lokal użyczany bezczynszowo. 

 

Opłaty  25,00 zł tytułem ryczałtu za zużyte media 

 

Okres trwania umowy  

 

Lokal przeznacza się do użyczenia na okres 1 roku 

 

Tryb wynajmu i określenia użytkownika Organizacje pożytku publicznego 

Lokal użyczany na wniosek. 
 

3. 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi 

wieczystej oraz katastru nieruchomości 

 

KW PO1M/00024684/3 

Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w 

Śremie (dz. o nr ewid.: 1645/7 i 1645/8, obręb Mosina) 

 

Wielkość powierzchni do wynajęcia 

 

Lokal użytkowy – 275 m² 

 

Opis nieruchomości Mosina, ul. Kotowskiego 16,  

lokal użytkowy w komunalnym stanowiącym własność 

Gminy Mosina 

 

Przeznaczenie pomieszczeń i sposób ich 

zagospodarowania 

Pomieszczenia przeznaczone na zajęcie ruchowo – 

dydaktyczne  

Termin zagospodarowania pomieszczeń 

 

W dniu podpisania umowy. 

Stawka miesięczna czynszu Lokal użyczany bezczynszowo. 

 

Opłaty  50,00 zł tytułem ryczałtu za zużyte media 

 

Okres trwania umowy  

 

Lokal przeznacza się do użyczenia na okres 10 lat. 

 

Tryb wynajmu i określenia użytkownika Lokal użyczany na wniosek na cele organizacji pożytku 

publicznego. 

. 
 


