
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU / UŻYCZENIA 
 

 

RRG.6845.3.2017 

Raciąż, 5 grudnia 2017 r. 
 

WÓJT GMINY RACIĄŻ  
 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.2017.1875 t.j. ze zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016.2147 t.j. ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXVII/154/2013 Rady 

Gminy Raciąż z dnia 26 marca 2013 r., podaję do publicznej wiadomości: 
 

 

WYKAZ  
 

lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców w formie bezprzetargowej 

 

 
Lp. 

 
Adres lokalu 

Numer 
ewidencyjny 

działki 

 
Powierzchnia 

 
Numer KW 

 
Opis, przeznaczenie 

nieruchomości 

Czynsz 
miesięczny 
najmu netto 

Okres najmu 

1. Kraśniewo 23 
09-166 Stare Gralewo 

36/5 Budynek wraz  
z działką 0,25 ha  

z wyłączeniem byłej 
sali gimnastycznej 

PL1L/00023305/6 Dom samotnych 
matek 

Użyczenie – 
bez czynszu 

do 3 lat 

2. Koziebrody 80 
09-140 Raciąż 

261/2 44 m2 PL1L/00026753/2 Punkt kasowy 352,00 zł do 3 lat 

3. ul. 11 Listopada 20 
09-140 Raciąż 

881/3 57,50 m2 - Urząd Pracy w 
Płońsku. Filia w 

Raciążu 

172,50 zł do 3 lat 

 

Czynsz najmu miesięczny jest płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca.  
 

Podwyżka czynszu w trakcie trwania umowy jest dopuszczalna raz w roku z mocą od dnia od  1 stycznia każdego roku w  stopniu odpowiadającym 

wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w  Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia. 
 

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 6-12-2017 r. do dnia 27-12-2017 r. poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Raciążu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raciąż www.raciaz.iap.pl. 

 

Wójt Gminy Raciąż 

/-/ Ryszard Giszczak 


