Załącznik do Zarządzenia Nr V/ L(' ł4' /22
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Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami rDz. Ł/. z 202J r. poz. J899J podaje się do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH D0 NAJMU
Oznaczenienieruchomości wgewidencjigruntów

Oznaczenienieruchomości wgksięgiwieczystej

Polożenienieruchomości

1

2

Niemodlin,
ul. Wojska
Polskiego 3

OPIO/00078675/4

3

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

4

5

do

7

6

najmu Przezmaczony do najmu lokal użytkowy składa Zgodnie z zapisami miejscowego
lokal użytkowy mieści się się z jednego pomieszczenia o pow. 17,30 m2, p lanu
zago spo darowani a
w budynku użyteczności mieści się na parterze w budynku, stanowiącym prze strzenne go
mi asta
Gminy
Niemodlin,
położonym Niemodlina działka 888/1 z k.m.
pub licznej
p ołożonym własność
w Niemodlinie przy ul. w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 11 znajduje się w części na
Woj ska
Polskiego 3. Pomieszczenie wyposażone jest w inst. terenie oznaczonym symbolem
tereny
zabudowy
3
posadowionym
na elektryczną oraz c.o. (grzejnik). Przedmiotowy A10U
usługi
bytowe,
ewidencji usługowej:
działce nr 888/1 z k. m. 11 budynek ujęty jest w gminnej
administracji, usługi z zakresuobsługiludnościlubprzedsiębiorstw,zdrowia opiekispołecznej,oświatyiwychowaniaorazwczęścinaterenieoznaczonymsymbolemA4ZP-terenyziel niparkowej,wtymparkmiejski,wobszarzeszczególnegozagrożeniapowodziąorazwstrefie„K"ochronykrajobrazukulturowego.
zabytków, niewpisany do rejestm zabytków.
o pow. 0,8376 ha.
Przeznaczony

Wysokość czynszu(netto)

Forma na)mu

Najem w trybie Czynsz najmu za lokal
użytkowy
wymieniony
bezprzetargowym
do dnia 31 grudnia w kolumnie nr 4 niniejszej
tabeli wynosi
miesięcznie.

2024 r.

17,30 zł
Czynsz

ustalony został w oparciu
o obowiązujące stawki
wynikające z Zarządzenia
nr V/433/21 BurmistrzaNiemodlinazdnia27grudnia2021r.wsprawieustaleniaminimalnychstawekczynszunajmu1okaliużytkowychidzierżawyterenu.

Najemca dokonywać będzie wpłat czynszu oraz opłat za media na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego na rachunek bankowy określony w fakturze, z góry w teminie do
końca miesiąca. Do ustalonego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów - obecnie 23,00 %, o ile obowiązujące w dniu najmu
nieruchomości przepisy prawa będą przewidywały naliczenie podatku VAT w takiej wysokości. W przypadku ustalenia przez Burmistrza Niemodlina nowych stawek czynszu najmu, opłaty
ulegną zmianie bez konieczności zmiany umowy. Czynsz najmu w zmienionej wysokości obowiązywać będzie od dnia następnego po dniu wejścia w życie ww. zmian. W takim przypadku
Wynajmujący zawiadomi piseimie Najemcę o nowych stawkach czynszu najmu. Oprócz czynszu najmu Najemca będzie wnosił na rzecz Wynajmującego opłaty za media w zryczaftowanej
wysokości 205,67 zł brutto.
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