
Załącznik do zarządzenia Nr v/   92  / 19
Bum istrza Niemodlina
z dnia  04 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tDz. U. z 20Js r. poz. 220L/ zpo'źn. zm/ podaje się do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH D0 NAJMU

Polożenie
Oznaczenie Oznaczenie

Opis nieruchomości Przeznaczen]e Forma naimu Wysokość czynszu

nieruchomości
nieruchomości wgksięgiwieczystej nLeruchomosci wgewidencjigruntów (netto)

1 2 3 4 5 6 7

Niemodlin, OPIO/00078675/4 Prze2maczone     do     najmu Przeznaczone             do            najmu Zgodnie z zapisami miejscowego Najem na czas  nieozmaczony Czynsz  Za  Pomleszczenla

ul. Wojska pomieszczenia       użytkowe
:::.że;Z7:Z:nż:2,T##:3°o,:ąoc=ęu;24,75m2(salezajęciowe),17,40m2

planu                2agospodarowania w   trybie   bezprzetargowym użytkowe        wymienione

Polskiego 3 mieszczą   się   w   bud)mhi przestrzennego                     miasta dla Stowarzyszenia będącego w kolumnie nr 4 nmiejszej
użytec2nośc i          publicznej Niemodlina działka 888/1  z k.m. organizacj ą                 pożytku tabeli    wynosi    97,45    zł

położonym  w  Niemodlinie ®om.   werandy),    13,40   m2   ®om. 11    znajduje    się    w   części   na publicznego    na    podstawie mies ięczmie.             Czynsz

przy ul. Wojska Polskiego 3 biuowe),   11,90 m 2 ®o m.  kuchni),terenie   oznaczonym   symbolem art.    37   ust.   4a   pkt    1    lit. ustalony został w oparciu

posadowionym   na   działce mieszczą   się   na   parterze   w   bud. Alou     -     tereny     zabudowy a  ustawy  z  dnia  21  sierpnia o    obowiązujące    stawki
nr  888/1  z k.  m.11  o  pow. stanowiącym       własność       Gminy usługowej:        usługi       bytowe, 1997      r.       o       gospodarce wynikające z Zarządzenia
0,8376  ha (Bi - 0,4834  ha,Niemodlin,           położonym           w administracji,   usługi   z   zakresu nieruchomościami    (Dz.     U. nr    V/6l/19    Burmistrza
Bz -0,3542 ha). Niemodlinie      przy     ul.      Wojska obsługi              ludności              lub z  2018  r.  poz.  2204  z  późn. Niemodlina        z        dnia

Polskiego         3.         Pomieszczenia przedsiębiorstw, zdrowia i opieki zm.). 27 maja 2019 r. w sprawie
wyposażone  są  w  inst.  elektryczną społecznej ,                            oświaty ustalenia        minimalnych
oraz        c.o.        Ponadto        kuchnia i  wychowania  oraz  w  części  na stawek    czynszu    najmu
wyposażona jest  w  inst.  wod.-kan. terenie   oznaczonym   symbolem lokali               użytkowych
Przedmiotowy budynek ujęty jest w A4ZP - tereny zieleni parkowej, i dzierżawy terenu.

gminnej        ewidencji       zabytków, w tym park miejski, w obszaize
niewpisany   do   rejestm   zabytków. szczególnego                zagrożenia
Działka  sklasyfikowana  jako  Bi  - powodzią   oraz   w   strefie   „K"
ime tereny zabudowane, Bz - terenyrekreacyjno-wypoczynkowe). ochrony kraj obrazu kulturowego.

Najemca dokkońcamiesiąnieruchomośulegnązmianWynajmująconywać będzie wpłat czynszu oraz opłat za media na podstawie f" VAT wystawionych przez Wynajmującego na rachuek bankowy określony w fmirze, z góry w teminie doca.DoustalonegoczynszuzostaniedoliczonypodatekVATwwysokościwynikającejzobowiązującychprzepisów-obecnie23,00%,oileobowiązującewdniunajmuciprzepisyprawabędąprzewidywałynaliczeniepodatkuVATwtakiejwysokości.WprzypadkuustaleniaprzezBumistrzaNiemodlinanowychstawekczynszunajmu,opłatyiebezkoniec2mościzmianyumowy.Czynsznajmuwzmienionejwysokościobowiązywaćbędzieoddnianastępnegopodniuwejściawżycieww.zmian.WtakimprzypadkuyzawiadomipisemnieNajemcęonowychstawkachczynszunajmu.OpróczczynszunajmuNajemcabędziewnosiłnarzeczWynajmującegoopłatyzamediawzryczałtowanej

wysokości 891,06 zł brutto.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie w dniu

Zdjęto w dniu   ..................................
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