
WO JT GMINY POPIELOW
ZARZADZENIE NR 0050/^(6 /2013
Wojta Gminy Popielow
zdnia31 lipca 2013 r.

w sprawie ogioszenia i przeznaczenia do dzierzawy nieruchomosci-lokali uzytkowych
stanowi^cych wlasnosc Gminy Popielow oraz zasad i warunkow dzierzawy .

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 594) )art. 13 ust 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami,
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z pozn. zmianami) , Zarzadzeniem Nr 0050/40/2011
Wojta Gminy Popielow z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek z tytutu dzierzawy i najmu
gruntow i lokali stanowiqcych wlasnosc Gminy Popielow z pozn.zm., zarza^dza si? co nast?puje;

§1
Przeznacza si? i ogtasza do dzierzawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat lokale uzytkowe
znajdujqce si? w komunalnych budynkach uzytkowych Gminy Popielow :

1) lokal uzytkowy o ta^cznej powierzchni 78,3 m2 potozony w miejscowosci Kartowice przy ulicy
Kolejowej 8 w Osrodku Zdrowia w Kartowicach z przeznaczeniem na prowadzenie
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mieszkaricow Gminy Popielow -gabinet lekarski, wymieniony
w wykazie stanowia^cym zatqcznik nr 1 do niniejszego zarzajdzenia.

2) lokal uzytkowy o la_cznej powierzchni 47,70 m2 potozony w miejscowosci Stobrawa przy ulicy
Jakuba Kani 7 z przeznaczeniem na prowadzenie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
mieszkaric6w Gminy Popielow -gabinet lekarski, wymieniony w wykazie stanowia^cym zata^cznik
nr 2 do niniejszego zarz^dzenia.

§2
Informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogtoszeniu w prasie lokalnej i stronie internetowej
Urz?du Gminy w Popielowie oraz sotectwa Kartowice i Stobrawa a wykazy o ktorym mowa w §1
podlegaja^ wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogtoszeri Urz?du Gminy w Popielowie ul. Opolska 13
i na stronie internetowej Urz?du Gminy w Popielowie .

§3
1. Ustala si? czynsz dzierzawny za w/w lokal uzytkowy o ktorym mowa w §1 pkt.1

w wysokosci 303.80 zt netto/miesi?cznie +69,87 zt (23% podatku VAT)= 373,67 z\,
(stawka jednostkowa 3,88zt/m2/miesi?cznie netto),

2. Ustala si? czynsz dzierzawny za w/w lokal uzytkowy o ktorym mowa w §1 pkt.2
w wysokosci 185,08 zt netto/miesi?cznie +42,57 zt (23% podatku VAT)= 227,65 zt brutto,
(stawka jednostkowa 3,88zt/m2/miesi?cznie netto),

3. Czynsz o ktorym mowa w §1 pkt.1 i 2 waloryzowany b?dzie 1 lutego kazdego roku o
srednioroczny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych po ogtoszeniu wskaznika przez
prezesa GUS a zmiana wysokosci stawki czynszu dzierzawnego dokonywana b?dzie w formie
pisemnego zawiadomienia.

4. Dzierzawca oprocz czynszu ponosic b?dzie optaty zwiazane z eksploatacja^ lokali w tym optaty za
dostarczanie pra^du, wody, odbior sciekow i smieci oraz za utrzymanie czystosci w lokalu i wokot
budynku) oraz koszt podatku od nieruchomosci wg nakazu ptatniczego.

§4
Szczegotowe warunki dzierzawy okreslone zostana_w umowie dzierzawy .

§5
Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

nszynski


