ZARZADZENIE nr ^8/2014
Wojta Gminy Pacanow
z dnia 6marca 2014r
w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do najmu
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
0 samorz^zie gminnym Iz 2013r poz. 594/ i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r 0 gospodarce nieruchomosciami/tekstjednolity z 2010r Dz. U. Nr 102. poz.651
ze zmianami / oraz w wykonaniu uchwaty Nr XXIX/158/2005 Rady Gminy w
Pacanowie zdnia 28 stycznia 2005rw sprawie okreslania zasad nabycia,zbycia i
obci^zania nieruchomosci gruntowych oraz wydzierzawiania i najmu na okres
dtuzszy niz trzy lata
§1
Przeznacza si^ do najmu nieruchomosc zabudowan^ wymienion^ w wykazie
stanowi^cym zat^cznik Nr 1 niniejszego zarz^dzenia.
§2
Wykaz o ktorym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni
na tablicy ogloszeii w Urz^dzie Gminy w Pacanowie.
§3
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Zal^cznik nr 1
Do zarz^dzenia Nr 28/2014r
Wojta Gminy Pacanow z dnia 06.03.2014r

Wykaz

Lokalu uzytkowego b^d^cego wtasnosci^ Gminy Pacanow przeznaczonego do wynajmu
w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w celu prowadzenia dzialalnosci
handlowej
1) oznaczenie
nieruchomosci wedhig ksifgi wieczystej
oraz katastru
nieruchomosci;
Ksi^znice, nr dzialki wg ewid. gruntow 121 obr^b 11, nr ksi^gi
wieczystej KllB/00056270/7.
2) powierzchnia nieruchomosci; powierzchnia lokalu: 58m^
3) opis nieruchomosci; Nieruchomosc potozona w Ksi^znicach w chwili obecnej
uzytkowana jako swietlica wiejska, wyposazona w instalacje: wod-kan. elektryczn^.
4) przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej zagospodarowania; przeznaczenie
czesci obiektu na prowadzenie dzialalnosci handlowej na okres 1 roku od dnia
podpisania umowy z mozliwosci^ przedluzenia umowy na nast^pny rok
5) termin zagospodarowania nieruchomosci; w ci^gu
1 miesi^ca od daty
podpisania umowy, Gmina Pacanow umozliwi najemcy z chwil^ podpisania umowy
prowadzenie prac remontowych w celu osi^gni^cia przez lokal cech uzytkowych
zgodnie z prowadzon^ dzialalnosci^ handlow^.
6) cenf nieruchomosci; nie dotyczy
7) wysokosc stawek procentowych opiat z tytuhi uzytkowania wieczystego; nie
dotyczy
8) wysokosc oplat z tytuJu uzytkowania, najmu lub dzierzawy; stawka
wywolawcza czynszu za najem wynosi : 5,00zl netto za 1 m^ powierzchni lokalu +
podatek VAT miesi^cznie
Kwota nie obejmuje oplat za media dostarczane do lokalu.
9) terminy wnoszenia oplat; oplata z tytuhi najmu regulowana b?dzie w terminie
5 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawianej comiesi^cznie przez Gmin? na
konto wskazane w umowie.
10) zasady aktualizacji optat; nie dotyczy
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedazy, do oddania w uzytkowanie
wieczyste, uzytkowanie, najem lub dzierzawy;
Lokal przeznaczony b^dzie do wynajmu w trybie publicznego przetargu ustnego
nieograniczonego, przetarg ogloszony b^dzie po uplywie 21 dni podczas ktorych
niniejszy wykaz b^dzie wywieszony na tablicy ogloszen UG Pacanow , wsi
Ksi^znice, w prasie lokalnej oraz w intemecie na stronie BIP Urz?du Gminy Pacanow
od dnia 07.03.2014r do 28.03.2014r.
12) Inne informacje:

Najemca ponosil b^dzie koszty energii elektrycznej na podstawie zawartej przez
siebie umowy wg odr^bnego licznika( zainstalowanego na wlasny koszt)
Koszt za dostaw? wody na podstawie odr^bnej umowy zawartej z Gmin^
Scieki -wywoz na podstawie odr^bnej umowy
Zgodnie z ustawy o podatkach i oplatach lokalnych najemca zgodnie z umow^
b^dzie podatnikiem podatku od nieruchomosci
Najemca zobowi^zany b^dzie udost^pnic 4 razy w roku zaplecze (WC) dla potrzeb
wsi Ksi^nice w czasie trwania zebrania wiejskiego lub Rady Soleckiej.
Najemca zobowi^zany jest do ubezpieczenia lokalu w terminie 1 tygodnia od daty
podpisania umowy.
13 ) termin do ziozenia wniosku przez osoby, ktorym przyshiguje pierwszenstwo
w nabyciu nieruchomosci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. -nie dotyczy
14) Szczegolowe informacje: Urz^d Gminy Pacanow ul. Rynek 15,
Referat
Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pok. Nr 205 tel. 41
3765403 wew. 25 pani Anna Czekalska

