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j f e f e  K O C I U B I Ń S K I  WYKAZ 
Ager IMienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie, działając na podstawie art. 35 ust. 
1, lb i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1990) oraz w związku z art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10.07.2015r. o Agencji Mienia 
Wojskowego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 231 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz 
przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony dla 
dotychczasowych najemców części nieruchomości zlokalizowanej w Dęblinie przy ul. Stawy 

1. Oznaczenie nieruchomości: 
działka o nr ewidencyjnym 1/47 o pow. 4,1126 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd 
Rejonowy w Rykach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LU1 Y/00017028/5. 

2. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do najmu 

Lp. Numer działki 
Powierzchnia 
przeznaczona 

do najmu 
1 159U 220 
2 67U 165 
3 131U 220 
4 168U 193 
5 169U 176 
6 161U 165 
7 163U 132 
8 172U 165 
9 162U 110 

10 152U 220 
11 164U 187 
12 160U 231 
13 151U 165 
14 158U 220 
15 59U 484 

3. Opis nieruchomości: 
Nieruchomość gruntową niezabudowana, położona w peryferyjnej części miasta Dęblin, os. Stawy. 
Działka o nieregularnym kształcie, bezpośrednio sąsiaduje z działkami zabudowanymi 3 blokami 
wielorodzinnymi. Przedmiotowa działka stanowi w większej części tereny niezagospodarowane, 
zaś w mniejszej tymczasowe tereny upraw wykorzystywanych na „przydomowe ogródki 
warzywne" przez mieszkańców sąsiednich budynków wielorodzinnych. 

Zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/351/2018 z dnia 2018-09-06 przedmiotowa działka w przeważającej 
części stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zaś w części południowo zachodniej 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usług oraz usług publicznych. 



4. Przeznaczenie: 
Działki do wynajęcia na czas nieokreślony z przeznaczeniem na „ogródki warzywne". 
5. Termin zagospodarowania lokali: 
Umowy najmu zawarte będą na czas nieoznaczony za 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia. 
6. Miesięczny czynsz netto: 

Lp. Numer działki 
Czynsz netto (zł) 

1 159U 40,00 
2 67U 30,00 
3 131U 40,00 
4 168U 30,00 
5 169U 30,00 
6 161U 30,00 
7 163 U 20,00 
8 172U 30,00 
9 162U 20,00 

10 152U 40,00 
11 164U 30,00 

12 160U 40,00 
13 151U 30,00 
14 158U 40,00 
15 59U 70,00 

7. Termin wnoszenia opłat: 
Czynsz płatny, od dnia podpisania umowy, z góry do 20 dnia każdego miesiąca. Niezależnie od 
czynszu Najemcy uiszczali będą na rzecz Urzędu Gminy i Miasta w Dęblinie podatek od 
nieruchomości za przedmiot najmu. Na Najemcach jako podatnikach podatku od nieruchomości 
ciąży obowiązek zgłoszenia się do Urzędu Gminy i Miasta w Dęblinie 
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy najmu. 
8. Zasady aktualizacji opłat: 
a. waloryzacja czynszu nie częściej niż raz na rok i nie rzadziej niż raz na trzy lata, w oparciu o 

aktualny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, 
ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski". 

b. renegocjowanie umowy w uzasadnionych przypadkach w drodze negocjacji z Najemcą, przy 
czym nieprzyjęcie przez Najemcę nowej stawki czynszu może być powodem ustalenia przez 
rzeczoznawcę majątkowego na koszt Najemcy, wysokości stawki czynszu. Niewyrażenie przez 
Najemcę zgodę na zaproponowane rozwiązanie lub nieprzyjęcie przez Najemcę określonej przez 
rzeczoznawcę stawki czynszu, skutkuje wypowiedzeniem umowy z zachowaniem 
jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości 
na okres 21 dni tj. od dnia 27.01.202lr. do 17.02.202lr. 

w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie 


