
Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 0050.40.2011
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 15 czerwca 2011r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do 
wynajmu.

Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o 
samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 35 ust.1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 
r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do wynajmu w trybie bezprzetargowym, na okres do jednego roku, lokale użytkowe 
znajdujące się w budynku  stanowiącym własność Gminy Żelechów, położonym w Żelechowie przy 
ul. Rynek 1.

§ 2
Wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych do wynajęcia stanowi załącznik 
do niniejszego zarządzenia.

§ 3
1.Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia (w 
brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia) poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Żelechowie i innych miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Gminy na 
okres 21 dni tj. od 17 czerwca 2011r. do dnia 08 lipca 2011r.  

2.Informację o wywieszeniu wykazu podać do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w  Żelechowie oraz w gazecie lokalnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
(-)

Mirosława Miszkurka



Załącznik  do Zarządzenia Nr 0050.40.2011

Burmistrza Żelechowa 

z dnia 15 czerwca  2011r.

Wykaz lokali  użytkowych  przeznaczonych do oddania w najem
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. 

U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz  Żelechowa, ogłasza poniższy wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na okres do jednego roku.

L  O  K  A  L   o pow.15,00 m2

Adres lokalu: Żelechów, ul.Rynek 1 

Określenie wielkości lokalu (powierzchnia 
użytkowa i ilość pomieszczeń:

Powierzchnia użytkowa 15,00 m 2

Ilość pomieszczeń – 1. 

Opis nieruchomości: Lokal o powierzchni użytkowej 15,00 m2 

mieszczący się w budynku położonym w 
Żelechowie przy ul.Rynek 1 (Ratusz- strona 
zachodnia) 

Oznaczenie nieruchomości według księgi 
wieczystej

Żelechów ul.Rynek 1- działka o nr ewidencyjnym – 
2058/1 – KW 38203.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego  Miasta Żelechów uchwalonego 
Uchwałą  Nr XIX/131/05 Rady Miejskiej w 
Żelechowie z dnia 15.02.2005r. – działka o nr ewid. 
2058/1  leży na terenie jednostki terenowej Uc1 
której podstawowym przeznaczeniem są obiekty 
usług centrotwórczych.
Przez  usługi centrotwórcze należy rozumieć 
obiekty użyteczności publicznej , realizowane jako 
wolnostojące budynki lub wbudowane lokale, o 
istotnym znaczeniu dla miasta.
Lokal  mieści  się  w  budynku  Ratusza  z 
sukiennicami,  który  wpisany  jest  do  rejestru 
zabytków, nr rej.A-7/38.
Najemca we własnym zakresie i  na własny koszt: 
przystosuje  lokal  do  działalności,   uzyska 
wymagane  przepisami  prawa  zezwolenie  lub 
koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej 
w wynajętym lokalu.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Podpisanie umowy w terminie 7 dni.

Terminy wnoszenie opłat: Czynsz płaty z góry, do 10 dnia każdego miesiąca w 
kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. 
Waisenberga 12 A, 08-430 Żelechów.

Zasady aktualizacji opłat: Wynajmujący ma prawo do podwyższania czynszu nie 
częściej niż raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, publikowany w formie 
komunikatu Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego.

Informacja o oddaniu w najem: Umowa zostaje zawarta na okres do jednego roku. 

Cena wywoławcza Wysokość opłat: Cena nie mniejsza niż  25,46 zł za 1 m2 lokalu.
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L  O  K  A  L   o pow.15,00 m2

Adres lokalu: Żelechów, ul.Rynek 1 

Określenie wielkości lokalu (powierzchnia 
użytkowa i ilość pomieszczeń:

Powierzchnia użytkowa 15,00 m 2

Ilość pomieszczeń – 1 

Opis nieruchomości: Lokal o powierzchni użytkowej 15,00 m2 

mieszczący się w budynku położonym w 
Żelechowie przy ul.Rynek 1 (Ratusz- strona 
wschodnia) 

Oznaczenie nieruchomości według księgi 
wieczystej

Żelechów ul.Rynek 1- działka o nr ewidencyjnym – 
2058/1 – KW 38203.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego  Miasta Żelechów uchwalonego 
Uchwałą  Nr XIX/131/05 Rady Miejskiej w 
Żelechowie z dnia 15.02.2005r. – działka o nr ewid. 
2058/1  leży na terenie jednostki terenowej Uc1 
której podstawowym przeznaczeniem są obiekty 
usług centrotwórczych.
Przez  usługi centrotwórcze należy rozumieć 
obiekty użyteczności publicznej , realizowane jako 
wolnostojące budynki lub wbudowane lokale, o 
istotnym znaczeniu dla miasta.
Lokal  mieści  się  w  budynku  Ratusza  z 
sukiennicami,  który  wpisany  jest  do  rejestru 
zabytków, nr rej. A-7/38.
Najemca we własnym zakresie i  na własny koszt: 
przystosuje  lokal  do  działalności,   uzyska 
wymagane  przepisami  prawa  zezwolenie  lub 
koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej 
w wynajętym lokalu.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Podpisanie umowy w terminie 7 dni.

Terminy wnoszenie opłat: Czynsz płaty z góry, do 10 dnia każdego miesiąca w 
kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. 
Waisenberga 12 A, 08-430 Żelechów.

Zasady aktualizacji opłat: Wynajmujący ma prawo do podwyższania czynszu nie 
częściej niż raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, publikowany w formie 
komunikatu Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego.

Informacja o oddaniu w najem: Umowa zostaje zawarta na okres do jednego roku. 

Cena wywoławcza Wysokość opłat: Cena nie mniejsza niż 25,46 zł za 1 m2 lokalu.
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L  O  K  A  L   o pow.15,00 m2

Adres lokalu: Żelechów, ul.Rynek 1 

Określenie wielkości lokalu (powierzchnia 
użytkowa i ilość pomieszczeń:

Powierzchnia użytkowa 15,00 m 2

Ilość pomieszczeń – 1 

Opis nieruchomości: Lokal o powierzchni użytkowej 15,00 m2 

mieszczący się w budynku położonym w 
Żelechowie przy ul.Rynek 1 (Ratusz- strona 
wschodnia) 

Oznaczenie nieruchomości według księgi 
wieczystej

Żelechów ul.Rynek 1- działka o nr ewidencyjnym – 
2058/1 – KW 38203.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego  Miasta Żelechów uchwalonego 
Uchwałą  Nr XIX/131/05 Rady Miejskiej w 
Żelechowie z dnia 15.02.2005r. – działka o nr ewid. 
2058/1  leży na terenie jednostki terenowej Uc1 
której podstawowym przeznaczeniem są obiekty 
usług centrotwórczych.
Przez  usługi centrotwórcze należy rozumieć 
obiekty użyteczności publicznej , realizowane jako 
wolnostojące budynki lub wbudowane lokale, o 
istotnym znaczeniu dla miasta.
Lokal  mieści  się  w  budynku  Ratusza  z 
sukiennicami,  który  wpisany  jest  do  rejestru 
zabytków, nr rej. A-7/38.
Najemca we własnym zakresie i  na własny koszt: 
przystosuje  lokal  do  działalności,   uzyska 
wymagane  przepisami  prawa  zezwolenie  lub 
koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej 
w wynajętym lokalu.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Podpisanie umowy w terminie 7 dni.

Terminy wnoszenie opłat: Czynsz płaty z góry, do 10 dnia każdego miesiąca w 
kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. 
Waisenberga 12 A, 08-430 Żelechów.

Zasady aktualizacji opłat: Wynajmujący ma prawo do podwyższania czynszu nie 
częściej niż raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, publikowany w formie 
komunikatu Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego.

Informacja o oddaniu w najem: Umowa zostaje zawarta na okres do jednego roku. 

Cena wywoławcza Wysokość opłat: Cena nie mniejsza niż 25,46 zł za 1 m2 lokalu.
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L  O  K  A  L   o pow.23,00 m2

Adres lokalu: Żelechów, ul.Rynek 1 

Określenie wielkości lokalu (powierzchnia 
użytkowa i ilość pomieszczeń:

Powierzchnia użytkowa 23,00 m 2

Ilość pomieszczeń – 1. 

Opis nieruchomości: Lokal o powierzchni użytkowej 15,00 m2 

mieszczący się w budynku położonym w 
Żelechowie przy ul.Rynek 1 (Ratusz- strona 
południowa) 

Oznaczenie nieruchomości według księgi 
wieczystej

Żelechów ul.Rynek 1- działka o nr ewidencyjnym – 
2058/1 – KW 38203.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego  Miasta Żelechów uchwalonego 
Uchwałą  Nr XIX/131/05 Rady Miejskiej w 
Żelechowie z dnia 15.02.2005r. – działka o nr ewid. 
2058/1  leży na terenie jednostki terenowej Uc1 
której podstawowym przeznaczeniem są obiekty 
usług centrotwórczych.
Przez  usługi centrotwórcze należy rozumieć 
obiekty użyteczności publicznej , realizowane jako 
wolnostojące budynki lub wbudowane lokale, o 
istotnym znaczeniu dla miasta.
Lokal  mieści  się  w  budynku  Ratusza  z 
sukiennicami,  który  wpisany  jest  do  rejestru 
zabytków, nr rej.A-7/38.
Najemca we własnym zakresie i  na własny koszt: 
przystosuje  lokal  do  działalności,   uzyska 
wymagane  przepisami  prawa  zezwolenie  lub 
koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej 
w wynajętym lokalu.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Podpisanie umowy w terminie 7 dni.

Terminy wnoszenie opłat: Czynsz płaty z góry, do 10 dnia każdego miesiąca w 
kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. 
Waisenberga 12 A, 08-430 Żelechów.

Zasady aktualizacji opłat: Wynajmujący ma prawo do podwyższania czynszu nie 
częściej niż raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, publikowany w formie 
komunikatu Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego

Informacja o oddaniu w najem: Umowa zostaje zawarta na okres do jednego roku 

Cena wywoławcza Wysokość opłat: Cena nie mniejsza niż 25,46 zł za 1 m2 lokalu.

-  5  -



L  O  K  A  L   o pow. 20,00 m2

Adres lokalu: Żelechów, ul.Rynek 1 

Określenie wielkości lokalu (powierzchnia 
użytkowa i ilość pomieszczeń:

Powierzchnia użytkowa 20,00 m 2

Ilość pomieszczeń – 1. 

Opis nieruchomości: Lokal o powierzchni użytkowej 15,00 m2 

mieszczący się w budynku położonym w 
Żelechowie przy ul.Rynek 1 (Ratusz- strona 
północna).

Oznaczenie nieruchomości według księgi 
wieczystej

Żelechów ul.Rynek 1- działka o nr ewidencyjnym – 
2058/1 – KW 38203.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego  Miasta Żelechów uchwalonego 
Uchwałą  Nr XIX/131/05 Rady Miejskiej w 
Żelechowie z dnia 15.02.2005r. – działka o nr ewid. 
2058/1  leży na terenie jednostki terenowej Uc1 
której podstawowym przeznaczeniem są obiekty 
usług centrotwórczych.
Przez  usługi centrotwórcze należy rozumieć 
obiekty użyteczności publicznej , realizowane jako 
wolnostojące budynki lub wbudowane lokale, o 
istotnym znaczeniu dla miasta.
Lokal  mieści  się  w  budynku  Ratusza  z 
sukiennicami,  który  wpisany  jest  do  rejestru 
zabytków, nr rej.A-7/38.
Najemca we własnym zakresie i  na własny koszt: 
przystosuje  lokal  do  działalności,   uzyska 
wymagane  przepisami  prawa  zezwolenie  lub 
koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej 
w wynajętym lokalu.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Podpisanie umowy w terminie 7 dni.

Terminy wnoszenie opłat: Czynsz płaty z góry, do 10 dnia każdego miesiąca w 
kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. 
Waisenberga 12 A, 08-430 Żelechów.

Zasady aktualizacji opłat: Wynajmujący ma prawo do podwyższania czynszu nie 
częściej niż raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, publikowany w formie 
komunikatu Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego.

Informacja o oddaniu w najem: Umowa zostaje zawarta na okres do jednego roku. 

Cena wywoławcza Wysokość opłat: Cena nie mniejsza niż  25,46 zł za 1 m2 lokalu.

- 6  -



L  O  K  A  L   o pow. 15,00 m2  

Adres lokalu: Żelechów, ul. Rynek 1 

Określenie wielkości lokalu (powierzchnia 
użytkowa i ilość pomieszczeń:

Powierzchnia użytkowa 15,00 m 2

Ilość pomieszczeń – 1

Opis nieruchomości: Lokal o powierzchni użytkowej 15,00 m2 

mieszczący się w budynku położonym w 
Żelechowie przy ul. Rynek 1 (Ratusz- strona 
północna). Możliwość wynajęcia 8 m2 

pomieszczenia pomocniczego).

Oznaczenie nieruchomości według księgi 
wieczystej

Żelechów ul. Rynek 1- działka o nr ewidencyjnym 
– 2058/1 – KW 38203

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego   Miasta  Żelechów  uchwalonego 
Uchwałą   Nr  XIX/131/05  Rady  Miejskiej  w 
Zelechowie z dnia 15.02.2005r. – działka o nr ewid. 
2058/1   leży  na  terenie  jednostki  terenowej  Uc1 
której  podstawowym  przeznaczeniem  są  obiekty 
usług  centrotwórczych.
Przez   usługi  centrotwórcze  należy  rozumieć 
obiekty użyteczności publicznej ,  realizowane jako 
wolnostojące  budynki  lub  wbudowane  lokale,  o 
istotnym znaczeniu dla miasta.
Lokal  mieści  się  w  budynku  Ratusza  z 
sukiennicami,  który  wpisany  jest  do  rejestru 
zabytków, nr rej.A-7/38.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Podpisanie umowy w terminie 7 dni.

Terminy wnoszenie opłat: Czynsz płaty z góry, do 10 dnia każdego miesiąca w 
kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. 
Waisenberga 12 A, 08-430 Żelechów.

Zasady aktualizacji opłat: Wynajmujący ma prawo do podwyższania czynszu nie 
częściej niż raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, publikowany w formie 
komunikatu Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego 

Informacja o oddaniu w najem: Umowa zostaje zawarta na okres do jednego roku. 

Cena wywoławcza Wysokość opłat: Cena nie mniejsza niż 25,46 zł za 1 m2 lokalu
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L  O  K  A  L   o pow. 32,00 m2  

Adres lokalu: Żelechów, ul. Rynek 1 

Określenie wielkości lokalu (powierzchnia 
użytkowa i ilość pomieszczeń:

Powierzchnia użytkowa 32,00 m 2

Ilość pomieszczeń – 1

Opis nieruchomości: Lokal o powierzchni użytkowej 15,00 m2 

mieszczący się w budynku położonym w 
Żelechowie przy ul. Rynek 1 (Ratusz- strona 
północna). 

Oznaczenie nieruchomości według księgi 
wieczystej

Żelechów ul. Rynek 1- działka o nr ewidencyjnym 
– 2058/1 – KW 38203

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego   Miasta  Żelechów  uchwalonego 
Uchwałą   Nr  XIX/131/05  Rady  Miejskiej  w 
Zelechowie z dnia 15.02.2005r. – działka o nr ewid. 
2058/1   leży  na  terenie  jednostki  terenowej  Uc1 
której  podstawowym  przeznaczeniem  są  obiekty 
usług  centrotwórczych.
Przez   usługi  centrotwórcze  należy  rozumieć 
obiekty użyteczności publicznej ,  realizowane jako 
wolnostojące  budynki  lub  wbudowane  lokale,  o 
istotnym znaczeniu dla miasta.
Lokal  mieści  się  w  budynku  Ratusza  z 
sukiennicami,  który  wpisany  jest  do  rejestru 
zabytków, nr rej.A-7/38.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Podpisanie umowy w terminie 7 dni.

Terminy wnoszenie opłat: Czynsz płaty z góry, do 10 dnia każdego miesiąca w 
kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. 
Waisenberga 12 A, 08-430 Żelechów.

Zasady aktualizacji opłat: Wynajmujący ma prawo do podwyższania czynszu nie 
częściej niż raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, publikowany w formie 
komunikatu Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego 

Informacja o oddaniu w najem: Umowa zostaje zawarta na okres do jednego roku. 

Cena wywoławcza Wysokość opłat: Cena nie mniejsza niż 25,46 zł za 1 m2 lokalu

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia  17 czerwca 2011 r.  do  08 
lipca 2011r.


