
ZARZ^DZENIE NR 0152/^/2010
Wojta Gminy Popielow
z dnia 08 kwietnia 2010 r.

wsprawie przeznaczenia i ogfoszenia do dzierzawy nieruchomosci -lokalu uzytkowego
stanowiqcego wtasnosc Gminy Popielow wraz z czescia. dziatek oraz zasad i warunkow
dzierzawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym ( Dz.
U. z2001r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami) art.13 ustl , art.25 ust.1, art. 35 ust 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami, (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z
pozn. zmianami) oraz § 5 ust. 3 uchwafy Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielow z dnia 21.02. 2008 r. w
sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania, obcia_zania nieruchomosci gruntowych stanowia^cych
wtasnosc gminy Popielow oraz ich wydzierzawiania i wynajmowania na okres dtuzszy niz 3 lata (zpozn.
zm) uchwata, Nr XXVI/228/2001 Rady Gminy w Popielowie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie
ustalenia stawek czynszu dzierzawnego za gruntu stanowiace wtasnosc Gminy oraz uchwafy NR
II/9/2002 Rady Gminy w Popielowie z dnia 10 grudnia 2002 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwafy
Nr XXVI/228/2001 z dnia 29 listopada 2001 r zarzadza si? co nastepuje;

§1
Przeznacza si? i ogtasza do dzierzawy lokal uzytkowy (sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym)
znajdujajsy si? w komunalnym budynku uzytkowym Gminy , potozonym przy ulicy Witosa 28,30 wraz z
niezbedna. czescia, dziatek ewidencyjnych nr 199 (0,1130ha ) , 200 (0,1000 ha) km.1 obreb Stobrawa z
przeznaczeniem na prowadzenie szkoleri zawodowych , wymieniony w wykazie stanowî cym zata,cznik
nr 1 do niniejszego zarz^dzenia.

§2
Informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogtoszeniu w prasie lokalnej i stronie internetowej
Urzedu Gminy w Popielowie oraz sotectwa Stobrawa a wykaz o ktorym mowa w §1 podlega
wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 i na stronie
internetowej Urzedu Gminy w Popielowie .

§3
1. Ustala si? stawk? czynszu dzierzawnego za lokal uzytkowy wraz z cz?scia^ dziafek o ktorym

mowa w §1 w wysokosci 2900,00zt netto/miesiecznie plus 22% podatku VAT ( podatek VAT
638,00zf ) co daje 3538,00 zt/miesiecznie ;czynsz waloryzowany b?dzie o srednioroczny
wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych po ogtoszeniu wskaznika przez prezesa GUS a
zmiana wysokosci stawki czynszu dzierzawnego dokonywana bedzie w formie pisemnego
zawiadomienia.

2. Dzierzawca ponosic bedzie optaty zwia^zane z eksploatacja. lokali (optaty za media , utrzymanie
czystosci w obiekcie i wokot niego, wywoz nieczystosci statych i ptynnych ) oraz koszt podatku od
nieruchomosci wg nakazu ptatniczego.

§4
Szczegotowe warunki dzierzawy okreslone zostana^w umowie dzierzawy .

§5
Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.



Zatcjcznik do Zarzcjdzenia nr 01527 ofc/2010
Wojta Gminy Popielow z dnia 08 kwietnia 201 Or

w sprawie przeznaczenia i ogtoszenia do dzierzawy nieruchomosci
-lokalu uzytkowego stanowiajcego wtasnosc Gminy Popielow wraz
z cz^scia^ dziatek oraz zasad i warunkow dzierzawy .

Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z
pozn. zm.) podaje si§ do publicznej wiadomosci , ze przeznaczona jest do dzierzawy w trybie bezprzetargowym nastepuja_ca
nieruchomos6:

W y k a z
Nieruchomosci -lokalu uzytkowego przeznaczonej do dzierzawy

pofozonej w miejscowosci Stobrawa ul. Witosa 28-30 ,
ILokal uzytkowy potozony w miejscowosci Stobrawa przy ulicy Witosa 28,30 -sala gimnastyczna wraz z

zapleczem socjalnym , oznaczenie geodezyjne nieruchomosci dziatka nr 199 ,200 km 1 obreb Stobrawa ,

zapisanew KWOP1B/00026470/5 .

2.Powierzchnia dziatki wedtug ewidencji gruntow dziatka 199-0,4600 ha (do dzierzawy 0,1130ha ) ; dziatka

200- 0,3700ha (do dzierzawy 0,1000 ha ), powierzchnia lokaiu 868,8 m 2

S.Lokal uzytkowy, potozony w miejscowosci Stobrawa przy ulicy Witosa 28, 30 sala gimnastyczna o

wymiarach 18 m na 36m wraz z zapleczem socjalnym sktadajqcym sie z 15 pomieszczert . Lokal nie

stanowi samodzielnej catosci techniczno -ustugowej.

4.Przeznaczenie - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stobrawa " tereny sporty /

rekreacji -oznaczone symbolem U/US(1) "- lokal uzytkowy sala gimnastyczna wraz z zapleczem

socjalnym przeznaczony do dzierzawy na cele prowadzenia szkoleri zawodowych .

S.Lokal wraz z czescia^ dziatek przeznaczony do dzierzawy w trybie bezprzetargowym,

e.Dzierzawca dodatkowo ponosi koszty podatku od nieruchomosci wg nakazu ptatniczego , oraz koszty optat

za media , utrzymanie czystosci w obiekcie i wok6t niego , wywozu nieczystosci statych i ptynnych .

/.Czynszu dzierzawny za lokal uzytkowy wraz z cz§sciq_ dziatek 2900,00zt / miesi$cznie z\o

( 3538,OOzt brutto w tym 22% podatku VAT w kwocie 638,00 zf) , czynsz dzierzawny nie obejmuje optat

eksploatacyjnych (za media , sprzqtanie , nieczystosci state i ptynne ) , czynsz waloryzowany b^dzie

kazdego roku o srednioroczny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych po ogtoszeniu wskaznika

przez prezesa GUS.

S.Termin wnoszenia czynszu za dzierzaw? - do 15-go kazdego miesiqca z gory ,bez uprzedniego

wezwania.

9. Szczegotowe warunki okreslone zostana^ w umowie dzierzawy.

lO.Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy zostaje podany do publicznej wiadomosci na okres

21 dni tj. od 08.04.201 Or. do 29.04.201 Or przez wywieszenie na tablicy ogtoszen w Urzedzie Gminy w

Popielowie.

Przygotowaf: T.Hyszczyn
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