Za»a_cznik nr 2 do Zarza.dzenia nr 0050/^/2013
W6jta Gminy Popiel6wz dnia 31 Iipca2013r
w sprawie ogfoszenia i przeznaczenia do dzierzawy nieruchomosci
-lokalu uzytkowego stanowia.cego wfasnosc Gminy Popiel6w oraz
zasad i warunk6w dzierzawy
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NIERUCHOMOSCI -LOKALU UZYTKOWEGO ) PREZNACZONEGO DO DZIERZAWY W MIEJSCOWOjCI STOBRAWA
Oznaczenie
Oznaczenie w/g Opis Nieruchomosci
nieruchomosci ksi?gi
w/g ewidencji wieczystej
gruntow
_okal uzytkowy Nieruchomosc Lokal potozony w miejscowosci Stobrawa
potozony w
posiada
przy ulicy Jakuba Kani 7, w budynku
Stobrawie przy urza.dzona.
Osrodka Zdrowia o tacznej powierzchni
ulicy Jakuba
ksi^ge wieczysta. uzytkowej 47,7m2, lokal na parterze budynku
Kani 7 -parter.
KW 31489
sktadaja_cy si? z 6 odr^bnych pomieszczeri
Dziatka nr 150 prowadzona.
(gabinetu lekarskiego , gabinet zabiegowy i
km.1 obreb
Drzez Sa_d
Domieszczenia poczekalni oraz zaplecza
Stobrawa o
Rejonowy w
socjalnego , toalety dla personelu i
powierzchni
Brzegu, bez
pacjentdw. Lokal wyposazony w instalacje
0,1300ha(uzytek obcia_zeri i
elektryczna., wod-kan , telefoniczna. oraz
gruntowy B
ograniczeri ,
ogrzewanie elektryczne , lokal nie stanowi
0,1710
okal do
samodzielnej catosci techniczno-usJugowej.
powierzchnia
31.07.2013r. jest
iokalu 47,7,m2
srzedmiotem
dzierzawy

(PARTERJjl

Przeznaczenie i sposob
zagospodarowania

Wysokosc czynszu ,terminy wnoszenia optat

Zasady aktualizacji optat

nformacja o przeznaczeniu
do oddania w najem lub
dzierzawy

Nieruchomosc oznaczona
w miejscowym planie
zagospodarowania
>rzestrzennego wsi
Stobrawa symbolem UZ(1>
ereny ustug zdrowia i
opieki spolecznej
okal uzytkowany
dotychczas na cele
ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej mieszkaricow
miny Popiel6w.

Czynsz dzierzawny za lokal uzytkowy o la^cznej
powierzchni uzytkowej 47,7m2 w wysokosci
185,08 z\e +42,57 zt (23%
podatku VAT)= 227,65 zt brutto, (stawka
ednostkowa 3,88z)/m2/miesi?cznie netto),
Dzierzawca oprbcz czynszu dzierzawnego ponosi
optaty zwia.zane z eksploatacja. lokalu w tym za
dostarczenie pra.du, wody ,us*ug
telekomunikacyjnych , ogrzewania , utrzymanie
czystosci w lokalu i wokot budynku , odbior
;ciekow i smieci).

:zynsz za dzierzawy bedzie
waloryzowany corocznie o
•oczny wskaznik wzrostu cen
.owarow i ustug
konsumpcyjnych za rok
poprzedni publikowany przez
Prezesa GUS (pierwsza
uvaloryzacja nastapi
01.02.2014r.nastepne
pierwszego lutego kazdego
nastepnego roku).

Nieruchomosc wydzierzawiana
est w trybie bezprzetargowym
na okres 3 lat,
z przeznaczeniem na
ambulatoryjna. opiek? zdrowotna_
mieszkartcbw Gminy Popielbw.
Szczegotowe warunki okreslone
zostana_w umowie dzierzawy.

Termin wnoszenia oplat za czynsz - 15 kazdego
miesiapa na podstawie wystawionej faktury .
Ponadto dzierzawca ponosi optaty podatku od
nieruchomosci w/g deklaracji podatkowej.

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy zostaje podany do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od 01.08.2013r. do 21.08.2013r. przez wywieszenie na tablicy ogtoszert w Urzedzie Gminy w
Popielowie.
Przygotowat: T.Hyszczyn
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