
WO JT GMINY POPIELOW

ZARZ^DZENIE NR 0050/̂ 2011
Wojta Gminy Popielow
zdnia4 pazdziernika 2011 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. 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 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pozn. zm.) oraz § 5 ust. 3, § 15 ust. 2 uchwafy Nr XVI/109/08
Rady Gminy Popielow z dnia 21.02. 2008 r. w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania,
obciazania nieruchomosci gruntowych stanowiqcych wtasnosc gminy Popielow oraz ich
wydzierzawiania i wynajmowania na okres dhizszy niz 3 lata (zpozn. zm)
oraz Zarzadzenia Nr 0050/40/2011 Wojta Gminy Popielow z dnia 20kwietnia 2011 r. w sprawie
ustalenia stawek z tytutu dzierzawy i najmu gruntow i lokali stanowiqcych wtasnosc Gminy
Popielow (zpozn. zm) zarza^dza si? co nast?puje;

§1

Przeznacza si? do najmu w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat lokal uzytkowy
znajduja_cy si? na parterze budynku przy ulicy Powstaricow 12 w Popielowie , sktadajqcy si?
z dwoch pomieszczeri i cz?sci wspolnej o Ja^cznej powierzchni uzytkowej 21,9 m2

z przeznaczeniem na Rewir Dzielnicowych Policji w Popielowie , wymieniony w wykazie
stanowia_cym zatg^cznik nr 1 do niniejszego zarza^dzenia.

§2

Ogtasza si? wykaz nieruchomosci przeznaczonych do najmu , informacja o wywieszeniu w/w
wykazu podlega ogloszeniu 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

1. Ustala si? stawk? czynszu najmu za w/w lokal uzytkowy o ktorym mowa w §1
w wysokosci 6,00 zt netto za 1 m2 (7,38 z\o w tym 23% podatku VAT w kwocie 1.38
zt),czynsz waloryzowany b?dzie o srednioroczny wskaznik cen towarow i uslug
konsumpcyjnych po ogtoszeniu wskaznika przez prezesa GUS a zmiana wysokosci
stawki czynszu najmu dokonywana b?dzie w formie pisemnego zawiadomienia.

2. Najemca ponosic b?dzie optaty zwia_zane z eksploatacja_ lokalu (optaty za media ,
utrzymanie czystosci, nieczystosci state) oraz koszt podatku od nieruchomosci wg
nakazu ptatniczego.

§4
Szczegotowe warunki najmu okreslone zostana^w umowie najrnu .

§5
Zarza.dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Radca



Zat^cznik nr 1 do Zarzqdzenia nr 0050/ ' 172011
Wojta Gminy Popielow z dnia Xpazdziernika 2011r
w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomosci -
lokalu uzytkowego stanowiqcego wtasnosc Gminy
Popielow ogtoszenia wykazu oraz zasad i warunkow
najmu .

Wy ka z
Nieruchomosci -lokalu uzytkowego przeznaczonej do najmu potozonej

w miejscowosci Popielow ul. Powstancow 12 parter ,

LLokal uzytkowy potozony w miejscowosci Popielow ul. Powstancow 12 - parter , oznaczenie

geodezyjne nieruchomosci dziatka nr 1218/145 km 2 obr§b Popielow , zapisanej w KW

OP1B/00026470/5 .

2.Powierzchnia dziatki wedtug ewidencji gruntow 0,3404 ha, uzytek gruntowy Bi -0,3404 ha

powierzchnia lokalu 21,9 m2

3. Lokal uzytkowy znajduja_cy si§ na parterze budynku w Popielowie przy ulicy Powstancow 12 ,

pozostata cz§sc parteru uzytkowana prze GOPS w Popielowie .

Lokal potozony po lewej stronie na parterze , powierzchna uzytkowa 21,9m2 (w tym dwa

pomieszczenia biurowe o powierzchni 19,9 m2 , oraz cz^sc wspolna z GOPS :korytarz i cz§sc

sanitarna 2,0 m2) , stan techniczny lokalu i instalacji bardzo dobry . Lokal nie stanowi

samodzielnej catosci techniczno -ustugowej.

4.Przeznaczenie - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Popielow " teren

ustug publicznych oswiaty..

S.Najem na kolejny okres 3 lat licza^c od daty podpisania umowy - tryb bezprzetargowy,

S.Najemca dodatkowo ponosi koszty podatku od nieruchomosci wg nakazu piatniczego.

7.Stawka czynszu najmu za 1m 2 - 6,00 zl netto ( 7,38 brutto w tym 23% podatku VAT w kwocie

1,38zl) , co daje za lokal kwot§ 161,62 zt miesi^cznie brutto(stownie : sto szescdziesiqt jeden

ztotych 62/100 ) , czynsz najmu nie obejmuje optat eksploatacyjnych (za media , sprzatenie ,

nieczystosci state na podstawie odr^bnych umow ) , 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 najem - do 15-go kazdego miesia^ca z gory ,bez uprzedniego

wezwania na podstawie otrzymanej faktury .

9. Szczegotowe warunki okreslone zostana^w umowie najmu .

lO.Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do najmu zostaje podany do publicznej wiadomosci na

okres 21 dni tj. od 26.10.2011r. do 15.10.2011r przez wywieszenie na tablicy ogtoszeti w

Urz^dzie Gminy w Popielowie.

PrzygotowaJ: T.Hyszczyn

tyriski


