
WO JT GMINY POPIELOW

ZARZADZENIE NR 0050/191/2014
Wojta Gminy Popielow
zdnia pazdziernika 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierzawy nieruchomosci -lokalu uzytkowego
stanowiqcego wtasnosc Gminy Popielow ogtoszenia wykazu oraz zasad i warunkow
dzierzawy.

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z pozn. zmianami), art. 13 ust 1 , art.25 ,
art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami, (tj. Dz. U. z 2014r.
poz. 518 z pozn. zmianami) oraz § 5 ust. 3, § 15 ust. 2 uchwaty Nr XVI/109/08 Rady
Gminy Popielow z dnia 21.02.2008 r. w sprawie okreslenia zasad nabywania,
zbywania, obciqzania nieruchomosci gruntowych stanowia^cych wtasnosc gminy Popielow oraz
ich wydzierzawiania i wynajmowania na okres dtuzszy niz 3 lata (zpozn. zm)
oraz Zarzajdzenia Nr 0050/40/2011 Wojta Gminy Popielow z dnia 20kwietnia 2011'r. w sprawie
ustalenia stawek z tytutu dzierzawy i najmu gruntow i lokali stanowiacych wtasnosc Gminy
Popielow (zpozn. zm) zarzadza si? co nast?puje;

§1
Przeznacza si? do dzierzawy w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat lokal uzytkowy
znajduj£[cy si? na parterze budynku przy ulicy Powstancow 12 w Popielowie , sktedajapy si?
z dwoch pomieszczen i cz?sci wspolnej o ta^cznej powierzchni uzytkowej 21,9 m2

z przeznaczeniem na Rewir Dzielnicowych Policji w Popielowie , wymieniony w wykazie
stanowiapym zata^cznik nr 1 do niniejszego zarzajjzenia.

§2
Ogtasza si? wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy, informacja o wywieszeniu
w/w wykazu podlega ogtoszeniu w prasie lokalnej i stronie internetowej Urz?du Gminy
w Popielowie oraz sotectwa Popielow a wykaz o ktorym mowa w §1 podlega 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
LUstala si? czynsz dzierzawny za w/w lokal uzytkowy o ktorym mowa w § 1 w wysokosci
143,40 zt netto/miesi?cznie +32,98 (23% podatku VAT)=176,38 zt brutto/miesia_c .
2.Czynsz b?dzie waloryzowany corocznie o roczny wskaznik wzrostu cen towarow i ustug
konsumpcyjnych za poprzedni rok publikowany przez Prezesa GUS bez koniecznosci
sporza^dzania aneksu, jedynie za powiadomieniem na pismie (pierwsza waloryzacja nastapi
01.02.2015 r. nast?pne 1 lutego kazdego nast?pnego roku).
3. Najemca ponosic b?dzie optaty zwiazane z eksploatacjct lokalu (optaty za media, utrzymanie
czystosci, nieczystosci state) oraz koszt podatku od nieruchomosci wg deklaracji podatkowej

§4
Szczegotowe warunki dzierzawy okreslone zostan£[w umowie dzierzawy .

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

Diontzy D\s\ynski



Zat^cznik do Zarza^dzenia nr 0050/ "& /2014
Wojta Gminy Popielow z dnia 24 pazdziernika 2014r

w sprawie ogtoszenia i przeznaczenia do dzierzawy
nieruchomosci-lokalu uzytkowego stanowiatcego wtasnosc
Gminy Popielow oraz zasad i warunkow dzierzawy

W Y K A Z
Nieruchomosci -lokalu uzytkowego o pow. uzytkowej 21,9 m * przeznaczonej do dzierzawy potozonej w miejscowoSci PopieI6w ul. Powstancdw 12

Oznaczenie nieruchomosci
w/g ewidencji gruntow

Oznaczenie w/g ksi$gi
wieczystej

Opis Nieruchomosci Przeznaczenie i sposob
zagospodarowania

Wysokosc czynszu .terminy
wnoszenia oplat

Zasady aktualizacji optat Informacja o przeznaczeniu
do oddania w najem lub
dzierzawg

Oznaczenie geodezyjne
nieruchomosci- dzialka nr
1242/145 km.2 obreb
Popielbw o pow. 0,1463 ha
uzytekgr. -B 0,1463 ha,
Dudynek nr 655 o pow
.zabudowy 161m2

jednokondygnacyjny, budynek
nr646 o pow.
zabudowy 269 m2

trzykondygnacyjny.

Nieruchomosc posiada
urz^dzona. ksi§g§
wieczysta., KW
OP IB/00026470/5
Drowadzon^ przez S^d
Rejonowy w Brzegu, bez
obcî zeri i ograniczeri.

Lokal uzytkowy, potozony w
miejscowosci Popielow przy
ulicy Powstaricbw 12, o pow.
uzytkowej 21,9 m2 w
Dudynku GOPS w Popielowie.
Lokal na parterze budynku
sWadaja,cy si§ z 2
pomieszczeii biurowych o
DOW. 19,9mz, oraz cz^sci
wspblnej z GOPS (korytarz i
cz^sc sanitarna 2,0m2), stan
:echniczny lokalu i instalacji
bardzo dobry. Wyposazony
wodr§bna.instalacj?
elektryczn^ oraz wspblne
sieci wod-kan i c.o. Lokal nie
stanowi samodzielnej catosci
techniczno- ustugowej.

Przeznaczenie - w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego wsi Popielbw
'teren usfug publicznych oiiv/afybrutto/miesi^cznie
-oznaczony symbolem Uo".

;zynsz dzierzawny wynosi 143,40 zl
netto/miesî cznie +32,98zt (23%
podatekVAT)=176,38zt

(stownie: sto
siedemdziesiaj szes6 ztotych
38/100), czynsz dzierzawny nie
obejmuje optet eksploatacyjnych (za
media, sprz^tanie i wyw6z
nieczystosci stafych- optaty ponosi
dzierzawca).
Termin wnoszenia czynszu za
dzierzaw? do 15-go z g6ry , na
podstawie wystawionej faktury,

Dzierzawca ponadto ponosi optaty
podatku od nieruchomosci w/g
deklaracji podatkowej.

zynsz za dzierzaw? b^dzie
waloryzowany corocznie o
roczny wskaznik wzrostu cen
towarow i usiug
konsumpcyjnych za rok
poprzedni publikowany przez
Prezesa GUS bez
koniecznosci sporza,dzania
aneksu, jedynie za
powiadomieniem (pierwsza
waloryzacja nastapi
01.02.2015r.naste.pne
pierwszego lutego kazdego
nast^pnego roku).

Lokal przeznaczony do
dzierzawy na okres 3 lat licza.c
od daty podpisania umowy
[przeznaczony na Rewir
Dzielnicowych Policji w
Popielowie)

tryb bezprzetargowy,

Szczegdtowe warunki okreslone
zostana_w umowie dzierzawy.

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy zostaje podany do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od 24.10.2014r. do 13.11.2014r. przez wywieszenie na tablicy ogtoszert w Urz^dzie Gminy
w Popielowie.

Przygotowat: T.Hyszczyn

yriski


