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ZARZADZENIE NR 0050/^2013
Wojta Gminy Popielow
zdnia tOstycznia 2013 r.

w sprawie przeznaczenia i ogtoszenia do dzierzawy nieruchomosci -lokalu uzytkowego
stanowia^cego wtasnosc Gminy Popielow oraz zasad i warunkow dzierzawy .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
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 201 Or. Nr 102, poz. 651 z pozn. zmianami) 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, obcia^zania nieruchomosci gruntowych stanowia^cych wtasnosc gminy Popielow oraz
ich wydzierzawiania i wynajmowania na okres dluzszy niz 3 lata (zpozn. zm)
zarzadza si? co nast?puje;

§1

Przeznacza si? i ogiasza do dzierzawy w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat lokal
uzytkowy znajdujapy si? na parterze komunalngo budynku Gminy Popielow - Osrodka Zdrowia
w Kartowicach przy ulicy Kolejowej 8 z przeznaczeniem na prowadzenie ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej mieszkaricow Gminy Popielow-gabinet stomatologiczny. Lokal uzytkowy
o powierzchni 34,9 m2 , wymieniony w wykazie stanowia^cym zala_cznik nr 1 do niniejszego
zarza^dzenia.

§2
Informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogtoszeniu w prasie lokalnej i stronie
internetowej Urz?du Gminy w Popielowie oraz solectwa Kartowice 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? czynsz dzierzawny za lokal uzytkowy o ktorym mowa w §1 w wysokosci

279,20 zt netto/miesi?cznie + 64,22 zt (23% podatku VAT)= 343,42 zt brutto/miesi?cznie
(stawka jednostkowa 8,00zl/m2/miesi?cznie netto),czynsz nie obejmuje optat zwia.zanych
z eksploatacja lokalu. 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 b?dzie w formie pisemnego
zawiadomienia-pierwsza waloryzacja 1.02.2014r.

2. Dzierzawca ponosic b?dzie optaty zwia^zane z eksploatacja, lokalu (oplaty za media ,
utrzymanie czystosci, i wywoz nieczystosci statych) oraz koszt podatku od nieruchomosci
wg nakazu ptatniczego.

§4

Szczegolowe warunki dzierzawy okreslone zostana^w umowie dzierzawy .

§5

Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

szynski

^ I



Zala.cznik nr 1 do Zarza_dzenia nr 0050/^-^2013
Wojta Gminy Popielow z dnia 10 stycznia 2013r
w sprawie przeznaczenia i ogtoszenia do dzierzawy nieruchomosci
-lokalu uzytkowego stanowia^cego wtesnosc Gminy Popielow oraz
zasad i warunkow dzierzawy .

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

potozonej w miejscowosci Kartowice ul. Kolejowa 8 ,
1.Lokal uzytkowy potozony na parterze w budynku przy ulicy Kolejowej 8 miejscowosci Kartowice ,

oznaczenie geodezyjne nieruchomosci dziatka nr 258/11 km 2 obre.b Kartowice o pow.

0,1710 ha , zapisana w KW 31488 .

2.Powierzchnia uzytkowa lokalu 34,9 m2

S.Lokal uzytkowy, potozony w miejscowosci Kartowice przy ulicy Kolejowej 8, w budynku w

Osrodka Zdrowia, lokal na parterze, sktadaja^cy si§ z 1 odr^bnego pomieszczenia -gabinet

stomatologiczny , oraz z 7 pomieszczeh wspolnych dla przechodni lekarskiej , stomatologicznej i

apteki ( zaplecze socjalne , gospodarcze, toalety dla personelu i pacjentow, korytarz). Lokal nie

stanowi samodzielnej catosci techniczno -ustugowej. Lokal jest przedmiotem dzierzawy do

31.01.2013r.

4.Przeznaczenie - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kartowice

"tereny ustug -oznaczone symbolem U2".

S.Lokal przeznaczony do dzierzawy (na prowadzenie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

mieszkancow gminy Popielow -gabinet stomatologiczny) na kolejny okres 3 lat licza_c od daty

podpisania umowy - tryb bezprzetargowy,

6-Dzierzawca dodatkowo ponosi koszty podatku od nieruchomosci wg nakazu ptatniczego , optaty

zwia^zane z eksploatacja^ lokalu (optaty za media , utrzymanie czystosci i wywoz nieczystosci).

7.Czynsz dzierzawny wynosi 279,20 z\e +64,22zt (23% podatek VAT) =343.42zf

brutto/miesi^cznie (stownie: trzysta czterdziesci trzy ztote 42/100 ), czynsz dzierzawny nie

obejmuje optat eksploatacyjnych (za media, sprzajtanie.nieczystosci state), czynsz waloryzowany

b^dzie kazdego roku o srednioroczny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych po

ogtoszeniu wskaznika przez prezesa GUS , zmiana dokonywana b^dzie w formie pisemnego

zawiadomienia 1 lutego kazdego roku, pierwsza waloryzacja 1.02.2014r.

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

wezwania .

9. Szczegotowe warunki okreslone zostana^w umowie dzierzawy.

10-Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy zostaje podany do publicznej wiadomosci

na okres 21 dni tj. od 10.01.2013r. do 30.01.2013r przez wywieszenie na tablicy/ogtoszeri

w Urz^dzie Gminy w Popielowie.

Przygotowat: T.Hyszczyn
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