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Burmistrza Niemodlina
zdnia  4    grudnia2021  r.

Na podstawie art.  35 ust.1  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.  C/. z 202J r. poz  J899/ podaje się do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH D0 NAJMU

Położenienieruchomości
Oznaczenie Oznaczenie

Opis nieruchomości Przeznaczenie Forma naimu
Wysokość czynszu

nieruchomości wgksięgiwieczystei nieruchomości wgewidencjigruntów (netto)

Zgodnie             z             zapisami Najem  na  czas  nieoznaczony Czynsz najmu za przedmiotowe
Niemodlin       | OP I O/00092945/2 Nieruchomość      położona Wyznac zone         do         naj mu

w Niemodlinie   działka nr pomieszczenie         gospodarcze miej scowego                         planu w    trybie    bezprzetargowym pomieszczenie      wynosi      5,02

568/10  z  k.  m.  9  o  pow. (komórka)       o       pow.       5,90 zagospodarowania dla                 dotychc zas owe go zł/miesięcznie.  Czynsz  ustalony

00352    ha   (8).    Działka m2 przeznaczone jest do najmu przestrzennego                    miasta najemcy  na  podstawie   §   10 został                 w                 oparciu

stanowi   własność   Gminy jako  dodatkowe  pomieszczenie Niemodlina działka nr 568/10 z uchwały    m    XXXII1/184/16 o       obowiązujące             stawki

Niemodlin. gospodarcze          do          lokalu k.  m.  9  znajduje  się  na  terenie Rady                             Miej skiej wynikające    z   Zarządzenia   nr

mieszkalnego.     Pomieszczenie oznaczonym                 symbolem w    Niemodlinie    z    dnia    24 V/3 72/2 l                        Burmistrza

gospodarcze   stanowi  własność ASMW,U  -  tereny  zabudowy 1istopada  2016  r.   w   sprawie Niemodlina   z   dnia   1   września

Gminy  Niemodlin.   Działka  nr mieszkaniowej    wielorodzinnej zasad   nabywania,   zbywania 2021r.     w     sprawie     ustalenia

568/10   z   k.   m.   9,   na   której i  usługowej.   Działka  znajduje i    obciążania    nieruchomości minimalnych    stawek    czynszu

posadowiony     jest      budynek się    w    granicy    zabytkowego oraz  ich wydzierżawiania  lub najmu        lokali        użytkowych

sklasyfikowana  jest  jako  8  - układu                urb an i styc zne g o najmu    na    czas    oznaczony i dzierżawy terenu.

tereny  mieszkaniowe.  Na  w/w wpisanego          do           rej estru dłuższy niż 3  lata lub na czas

działce     została     ustanowiona zabytków      oraz      w      strefie rieoz.nt\czoriy  (Dz.   Urz.   Woj.

służebność  przejazdu  do  drogi A  ochrony  konserwatorskiej  - Opolskiego    z    2016    r.    poz.

publicznej  (dz.  571   z  k.  m.  9)narzeczkażdoczesnychwłaścicielidziałeknr568/2i568/8zk.m.9. stre fi e            „ W"            oc hronykonserwatorskiejzabytkówarcheologicznych. 2561).

Najemca dokonywać  będzie wpłat czynszu bez dodatkowego  wezwania,  na zasadach  określonych w  umowie najmu.  Do ustalonego  czynszu zostanie  doliczony  podatek VAT  w  wysokości
wynikającejzobowiązującychprzepisów-obecnie23,00%,oileobowiązującewdniunajmunieruchomosciprzepisyprawaPędąprzewidywałynaliczeniepodatkuVATwtakiejwysokości.
Wysokość  czynszu  najmu  waloryzowana  będzie  corocznie  średniorocznym  wskaźnikiem  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych  za  poprzedni  rok,  który  publikowany  jest  w  Dzienniku
Urzędowym-MonitorPolski.Czynsznajmuwzmienionejwysokościobowiązywaćbędzieod1dniamiesiącanastępującegopomiesiącu,wktórymopublikowanowskaźnikbezkonieczności
zmiany   umowy.   W   takim  przypadku  Wynajmujący   zawiadomi  pisemnie  Najemcę   o   zmianie   wysokości  czynszu  najmu.   W   sytuacji,   gdy  wysokość   czynszu  najmu   waloryzowana
średniorocznym  wskaźnikiem  wzrostu  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych  za  poprzedni  rok  będzie  nizsza  niż  wynikająca  ze  stawek  w  zarządzeniu  Bumistrza Niemodlina  w  sprawie
ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu, to przyjmuje się stawki obowiązujące w zarządzeniu.
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