ZARZĄDZENIE NR 0050Bo3 t20l3
WOJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA
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w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomościprzeznaczonych do
wynajmu stanowiących własnośóGminy Dąbrowa Zielona

'

Napodstawie art.30 ust.l i 2pkt 3 ustawy zdńa 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.l.Dz.U. z2013 r.,poz.594 zpóźn. zm.) oraz art.35 ust.1 i 2 ustawy zdńa2l sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z2010 r., nr 102, poz. 65lz późn.zm.) oraz
Uchwały NR XXIV/ńI1}}L} Rady Gminy Dąbrowa ZięIonaw sprawie zasńwydzieftawiania lub
wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższyniż 3 tata oraz zańerania kolejnych
umów

zarzSza się, co następuje

§1

Zatwięrdza się i podaje do publicznej wiadomości wolny lokal uzykory ptzeznaczony do
prowadzenia dzińaIności w zakresie usług dentyĘcznych - gabinet stomatologiczny- w
ramach umowy z NFZ
ż. Dane odnośnie lokalu, o którym mowa w ust.l, stanowiązałącznik do niniejszego zarządzęńa.

1.

§2
Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do wynajmu wywiesza się w widocznym miejscu w
siedzibie Urzędu Gminy na okres 2I dni oraz podaje się do publicznej wiadomości informację o
wywieszeniu tego wykazu na stronie internetowej Urzędu Gminy oIazw prasie lokalnej

§3

Wykonanie Zarząńzenia porł,ierza się Inspektorowi d/s ewidencji działalności,gospodarki lokalami
i spraw społecznych.
§

Zarządzenie wchr:dzi w życie z dniem podpisania.
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ZałącznkNr 1 do Zarządzeńa
Wójta Grniny Dąbrowa Zielona

z dńa ł.?rÓ...:........

?nI3

r.

Wykaz
nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Dąbrowa ZieLona
przeru:,aczonej do wynajęcia na okres do 3 lat

l.Położenienieruchomości miejscowość: Dąbrowa Zielonaul. Plac Kościuszki47148
2.

Numer geodezyjny dzińki

obręb:
:

3. Budynek Gminnego OśrodkaZdrowla

4.

Księga wieczysta

5. Opis

:

DąbrowaZięlona
3550/0l karta mapy nr 2
Lokalo powierzchni 60

m2

KW 60923 Sąd Rejonowy w Myszkowie

:

nieruchomości :

I-okal przeznaczony na prowadzenie,gabinetu
stomatologicznego

w

ramach umowy

zNFZ

6.Stawka miesięcma czynsnlzamznetto: 5.00 ńlm2 + obowiryujacy podatek VAT

7.AkfializaĄaczynsza
8.Okres wynajmu
9.
10.

..
\-

o

Od dnia

:

Termin uiszczenia azynszlt
Informacje

Stawka czynsnJ podlega corocznej waloryzacji

:

:

O'I,.O1.2O1,4

roku do lat 3

miesięczny do końca kźdego miesiąca

przemlaczeniu : Nieruchomośćzostanie wynajęta narzeczPana

Grabiński Andrzej zam. 4ż-265 Dąbrowa Zielona ul.
Pl. Kościus7ki47l48

Szczegółowe warunki określone zostaną w umowie najmu

Dąbrowa Zielona, dri^ ł.?,r.r,20l3r.
Wójt Gminy

