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Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30listopadaż0l7 r.

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wynajmu stanowiących wlasność Gminy Dąbrowa Zielona

Na podstawie art. 30 ust.l i 2 pkt3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj.Dz.|J. z2017 r.,poz.1875) oruz art.35 ust.1 i 2 ustawy z dńa 2l sierpnia 1997

roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. IJ. z ż016r., poz. 2147 z późr;.. zm.) oruz

Uchwały NR W|Yl15ll20l2 Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie zasń
wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości Ia czas oznaczony dŁvższy niż 3 Iata

ot az zawierania kolej nych umów

zarządza się, co następuje

§1
1. Zatwietdzasię i podaje do publicznej wiadomości wolne lokale użytkowe:

a. lokal ptzeznaczony do prowadzenia działalności w zakresie Stacja Pogotowia
Ratunkowego

b. lokal uĄrtkowy na potrzeby Apteki
2. Dane odnośnie lokali, o którym mowa w ust.1

zarządzeńa.
określa zńącznik do niniejszego

§2

Ogłoszenie o. nieruchomościach przeznaczonych do wynajmu wywiesza się w widocznYm
miejscu w siedzibie Urzędu Gminy na okres 21 dni oruz podaje się do publicznej

wiadomości informację o wywieszeniu tego wykazu na stronie internetowej Urzędu Gminy
otazw prasie lokalnej.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s ewidencji działalności ,gospodarki
lokalami.

§

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



ZńącznikNr 1 do Zaruądzenia
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

Nr 0050.249.2017
z dnia 30 listopada 20l7r.

}vYKAZ
nieruchomości stanowiącej wlasność Gminy DabrowaZielona

ptzeznaczonej do wynajęcia na okres do Slat

LOKALNR 1

I.Położenie nicruchomości miejscowości: Dąbrowa ZieIonaul. Plac Kościuszki 47l48

obręb:
2. Numer geodezyjny działki: 3550/1

Dąbrowa Zię|ona

3. Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia: Lokal o powierzchń l29,1l m2

4. Księga wiecqlsta: KW 60923 Sąd Rejonowy w Myszkowie

5. Opis nieruchomości., nieruchomość zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym

3-kondygnacyjnym.

6. Stawka miesięcłta cąlnszu za m2 netto: 4,40zŁlm2 + obowiązujacy podatek VAI

7. Aktualizacja czynszu., Stawka czpszlJpodlega corocznej waloryzacji

8. Okres wynajmu: Od dnia 01.01.2018r. do 31 .l2.2022t.

9. Termin uiszczenia cąynszu: miesięczny z terminem płatności do dnia 15 nasĘpnego

miesiąca

10. Informacja o przeutaczeniu: lokal,przeznaczony do prowadzenia działalności w

zakresie Stacja Pogotowia Rafunkowego

1I. Najem: Pierwszeństwo w zawarciu umowy przysfuguje dotychczasowemu

najemcy lokalu

LOKAL NR 2

I.Położenie nieruchomości miejscowości: Dąbrowa ZięIonaul. Plac Kościuszki 47l48

obręb:
2. Numer geodezyjny działki: 3550/1

Dąbrowa Zielona

3. Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia: Lokal o powierzchni 114,0 m2

4. Księga wieczysta: KW 60923 Sąd Rejonowy w Myszkowie

5. Opis nieruchomości., nieruchomość zabudowana budyŃiem usługowo-mieszkalnym

3-kondygnacyjnym.

6.Stawka miesięczna cąlnszu za m2 netto: 9,20złlm2 + obowiązujacy podatek VAI

7.Aktualizacj a cąlnszu., Stawka czylszlJ. podlega corocznej waloryzacji



8. Okres wynajmu: Od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2022r.

9. Termin ułszczenia cyrn§zu: miesięczny z terminem laftrości do dnia 15 następnego

mresląca

I0. Inforłnacja o prueznaczenił., lokal pfizę7nalzony na prowadzenie Apteki

,17. Najem: Pierwszeństwo w zawarciu rrmowy przysługuje dotychczasowemu

najemcy lokalu

Szczegółowe warunki najmu zostarrąokreślone w umowie najmu .

Dąbrowa Zielona, dnia 3 0. l 1 .201,7 r. Wójt Gminy

Wóil Gminy
)

Wykonał : M.J. mgr Mar\h Włodarc,


