
V/6 JT GMINY POPIEL6W

ZARZADZENIE NR 0050/,<5?# /2014
Wojta Gminy Popielow
z dnia 09 wrzesnia 2014 r.

w sprawie ogloszenia i przeznaczenia do dzierzawy nieruchomosci-lokalu uzytkowego
stanowiXcego 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 2014r. poz. 518 z pozn. zmianami) , Zarza^dzeniem Nr 0050/40/2011 Wojta
Gminy Popielow z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek z tytuJu dzierzawy i najmu
gruntow i lokali stanowia^cych wfasnosc Gminy Popielow z pozn.zm., zarzqdza si? co nastepuje;

§1

Przeznacza si? i ogtasza do dzierzawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat lokal uzytkowy
znajdujqcy si? w komunalnym budynku uzytkowym Gminy Popielow, lokal uzytkowy na parterze
o ta_cznej powierzchni 77,5 m2 ( 2 gabinety, poczekalnia i udziat w pomieszczeniach wspolnych)
potozony w miejscowosci Stare SioJkowice przy ulicy Klapacz 28 w Osrodku Zdrowia w Starych
Siofkowicach z przeznaczeniem na prowadzenie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mieszkancow Gminy
Popielow -gabinet lekarski, wymieniony w wykazie stanowia^cym zata_cznik do niniejszego zarza_dzenia.

§2

Informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogtoszeniu w prasie lokalnej i stronie internetowej
Urzedu Gminy w Popielowie oraz sotectwa Stare Siolkowice a wykaz o ktorym mowa w §1 podlega
wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogloszeh Urzedu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 i na stronie
internetowej Urzedu Gminy w Popielowie .

§3

§1

3.

Ustala si? czynsz dzierzawny za w/w lokal uzytkowy o ktorym mowa w
w wysokosci 296,02 zt netto/miesi?cznie +68,08 zt (23% podatku VAT)= 364,10 zf brutto,
Czynsz b§dzie waloryzowany corocznie o roczny wskaznik wzrostu cen towarow i uslug
konsumpcyjnych za poprzedni rok publikowany przez Prezesa GUS bez koniecznosci
sporzqdzania aneksu, jedynie za powiadomieniem na pismie (pierwsza waloryzacja
nastapi 01.02.2015 r. nast^pne 1 lutego kazdego nast^pnego roku).
Dzierzawca oprocz czynszu ponosic b?dzie opiaty zwia^zane z eksploatacja, lokal w tym optaty za
dostarczanie pra^du, wody, odbior sciekow i smieci, ogrzewanie, telefon, sprzqtanie oraz za
utrzymanie czystosci w lokalu i wokot budynku ) oraz koszt podatku od nieruchomosci wg nakazu
platniczego.

§4

Szczegotowe warunki dzierzawy okreslone zostana^ w umowie dzierzawy .

§5
Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Zafa^cznik do Zarza_dzenia nr 0050/ /2014
Wojta Gminy Popielow z dnia 09 wrzesnia 2014r
w sprawie ogtoszenia i przeznaczenia do dzierzawy
nieruchomosci-lokalu uzytkowego stanowia^cego wfasnosc
Gminy Popielow oraz zasad i warunkow dzierzawy

W Y K A Z
Nieruchomosci -iokalu uzytkowego o pow. uzytkowej 77,5 m * przeznaczonej do dzierzawy potozonej w miejscowosci Stare Siofkowice ul. Klapacz 28
Oznaczenie nieruchomosci
wig ewidencji gruntow

Oznaczenie w/g ksie.gi
wieczystej

Opis Nieruchomosci Przeznaczenie i sposob
zagospodarowania

Wysokosc czynszu .terminy
wnoszenia optat

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

Oznaczenie geodezyjne
nieruchomosci- dziatka nr286
km.2 obre> Stare Siotkowice
o pow. 0,0355 ha ;uzytek gr. -
B 0,0355 ha

Nieruchomosc posiada
urz^dzona, ksi^ge.
wieczysta,, KW21035
prowadzona_ przez Sa_d
Rejonowy w Brzegu, bez
obcia.zeri i ograniczeri.

przy ulicy Klapacz przestrzennego wsi

Lokal uzytkowy, potozony w
miejscowosci Stare
Siolkowice
28, o pow. uzytkowej 77,5 m2

w budynku Osrodka Zdrowia,
lokal na parterze skfadaja^cy
si§ z 3 odr^bnych
oomieszczeri (2 gabinety
lekarskie i poczekalnia z
rejestracj^), orazz 6
pomieszczeri wspolnych dla
srzechodni lekarskiej i
stomatologicznej :zaplecze
socjalne, 2 pomieszczeri
gospodarczych, kottowni,
toalety dla pacjentdw i
korytarza). Wyposazony w
odre.bna. instalacj§
lektryczna, i wspolne sieci

wod-kan i c.o. Lokal nie
stanowi samodzielnej catosci
techniczno- usJugowej.

Przeznaczenie - w miejscowym
planie zagospodarowania

i Stare
Siolkowice "tereny zabudowy
mieszanej -mieszkaniowo
ustugowej -oznaczone
symbolem MU2".

:zynsz dzierzawny wynosi 296,02 zt
netto/miesi^cznie +68,08z* (23%
podatekVAT)=364.10zt
jrutto/miesi^cznie (stownie: trzysta
szesddziesiqt cztery ztote 10/100),
czynsz dzierzawny nie obejmuje oplal
eksploatacyjnych (za media,
sprz^tanie, wywdz nieczystosci
statych.
Termin wnoszenia czynszu za
dzierzawe. do 15-go z gory , na
podstawie otrzymanej faktury,

Dzierzawca ponadto ponosi optety
podatku od nieruchomosci w/g
nakazu ptetniczego.

;zynsz za dzierzaw? b^dzie
waloryzowany corocznie o
roczny wskaznik wzrostu cen
towarbw i usfug
konsumpcyjnych za rok

itpoprzedni publikowany przez
Prezesa GUS bez
koniecznosci sporzqdzania
aneksu, jedynie za
powiadomieniem (pierwsza
waloryzacja nastapi
01.02.201 Sr.nastepne
pierwszego lutego kazdego
nast^pnego roku).

Lokal przeznaczony do
dzierzawy na okres 3 lat (na
prowadzenie ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej mieszkaricow
gminy Popielow -gabinet
lekarski) tryb bezprzetargowy,

Szczegotowe warunki okreslone
zostanq w umowie dzierzawy.

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy zostaje podany do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od 10.09.2014r. do 30.09.2014r, przez wywieszenie na tablicy ogtoszeri w Urz^dzie Gminy
w Popielowie.

Przygotowat: T.Hyszczyn
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