
Załącznik do Uchwały Nr 01/03/2021 r. Zarządu OSiR Sp. z o. o. w Strzegomiu z dnia 18 marca 2021 r. 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem: 

 

L.p. Oznaczenie 

nieruchomości 

Pow. Opis nieruchomości Forma oddania nieruchomości 

Wysokość opłat i termin ich 

wnoszenia 

Wysokość czynszu 

1. Działka  

Nr 630/3, AM-5, obr-1 

w Strzegomiu 

33m2 Grunt pod działalność: 

- handel 

- gastronomia 

- rozrywka  

 Możliwość podłączenia 

energii elektr.  400V 

(zabezpieczenie do 32 A i  

16 A), 3 x 230 V 

(zabezpieczenie do 16 A) i 

wody z podlicznikami 

(opłata zgodnie z 

obowiązującymi cenami na 

dany miesiąc) 

Najem na czas oznaczony od 

19.06.2021 do 31.08.2021 

Stawka czynszu zostanie określona w drodze 

przetargu (licytacja ustna) – stawka czynszu 

wywoławcza do przetargu -  32,00 zł/m2 + 

23%VAT 

Miesięczny czynsz + media płatne: 

do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni. 

 

 

2. Działka  

Nr 630/3, AM-5, obr-1 

w Strzegomiu 

25m2 Grunt pod działalność:  

- handel 

- gastronomia 

- rozrywka 

Możliwość podłączenia 

energii elektr. 230V 

(zabezpieczenie 25A) z 

podlicznikiem; opłata 

zgodnie z obowiązującymi 

cenami na dany miesiąc. 

Najem na czas oznaczony od 

19.06.2021 do 31.08.2021 

Stawka czynszu zostanie określona w drodze 

przetargu (licytacja ustna) – stawka czynszu 

wywoławcza do przetargu -  32,00 zł/m2 + 

23%VAT 

Miesięczny czynsz + media płatne: 

do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni. 

 

 

3. Działka  

Nr 630/3, AM-5, obr-1 

w Strzegomiu 

12m2 Grunt pod działalność:  

- handel 

- gastronomia 

- rozrywka 

Możliwość podłączenia 

energii elektr. 230V 

(zabezpieczenie 25A) z 

podlicznikiem; opłata 

zgodnie z obowiązującymi 

Najem na czas oznaczony od 

19.06.2021 do 31.08.2021 

 

 

 

Stawka czynszu zostanie określona w drodze 

przetargu (licytacja ustna) – stawka czynszu 

wywoławcza do przetargu -  32,00 zł/m2 + 

23%VAT 

Miesięczny czynsz + media płatne: 

do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni. 



cenami na dany miesiąc. 

4. Działka  

Nr 630/3, AM-5, obr-1 

w Strzegomiu 

12m2 Grunt pod działalność:  

- handel 

- gastronomia 

- rozrywka 

Możliwość podłączenia 

energii elektr. 230V 

(zabezpieczenie 25A) z 

podlicznikiem; opłata 

zgodnie z obowiązującymi 

cenami na dany miesiąc. 

Najem na czas oznaczony od 

19.06.2021 do 31.08.2021 

Stawka czynszu zostanie określona w drodze 

przetargu (licytacja ustna) – stawka czynszu 

wywoławcza do przetargu -  32,00 zł/m2 + 

23%VAT 

Miesięczny czynsz + media płatne: 

do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni. 

 

 

5. Działka  

Nr 630/3, AM-5, obr-1 

w Strzegomiu 

2m2 Grunt pod działalność:  

- handel 

- gastronomia 

- rozrywka 

Możliwość podłączenia 

energii elektr. 230V 

(zabezpieczenie 10A), 

opłata ryczałtowa 

naliczana od 

zadeklarowanej mocy   

urządzeń odbiorczych i cen 

en. elektr. w danym 

miesiącu 

Najem na czas oznaczony od 

19.06.2021 do 31.08.2021 

Stawka czynszu zostanie określona w drodze 

przetargu (licytacja ustna) – stawka czynszu 

wywoławcza do przetargu -  32,00 zł/m2 + 

23%VAT 

Miesięczny czynsz + media płatne: 

do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni. 

6. Działka  

Nr 630/3, AM-5, obr-1 

w Strzegomiu 

6m2 Grunt pod działalność:  

- handel 

- gastronomia 

- rozrywka 

bez możliwości 

podłączenia mediów           

i agregatu prądotwórczego. 

Najem na czas oznaczony od 

19.06.2021 do 31.08.2021 

 

Stawka czynszu zostanie określona w drodze 

przetargu (licytacja ustna) – stawka czynszu 

wywoławcza do przetargu -  28,00 zł/m2 + 

23%VAT 

Miesięczny czynsz płatny: 

do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni 

 


