
Zarządzenie Nr RO.0050.371.2016
Burmistrza Prószkowa

z dnia 7.12.2016 roku
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem

fsprawa RG.7151.81.2016.ZAf

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym fDz.U. z 2016 poz. 446 ze zm./ oraz art. 25 ust. 1 i 2/ art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami jDz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./
oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLlVj348j2014 z dnia 6 października 2014 roku
w sprawie określenia zasad nabywania/ zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących
własność gminy oraz ich wydzierżawiania/ a także wynajmowania na czas oznaczany dłuższy
niż 3 lata lub na czas nleoznaczonv, Burmistrz Prószkowa zarządza/ co następuje:

§1

Przeznaczam w najem na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość wykazaną w załączniku
stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz/ o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej
wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Prószkowie. ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Prószkowa
Nr RO.0050.371.2016 z dnia 7.12.2016 roku

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Prószków przeznaczonych do najmu

Powierzchnia
użytek wg ewidencji gruntów

działki --------------------------------------- Opłata
Nr działki Nr Księgi Położenie przeznaczenie w planie zagosp. z tytułu

Rodzaj Okres
L.p Nr mapy Wieczystej nieruchomości przest. umowy najmu

Opis nieruchomości -----------._-------------------------- najmu
przeznaczenie i sposób

zagospodarowania
Całkowita powierzchnia Czynsznajmu wynosi 4,10 zł za
działki na której znajduje m2 +obowiązujący podatek VAT

się budynek 0,8200 ha Bi - Inne tereny zabudowane płatny do lO-go każdego
------------------------------- miesiąca. Podlega corocznie

waloryzacji na zasadach
N --------------------------------------- określonych wart. 5 ustawy o- Umowa

lokal użytkowy ~m gospodarce nieruchomościami. . najmu lokalu
dz. 344 o powierzchni 161,80 m2 LI)

rl UO - Teren usług oświatyL co Przysiecz, użytkowego
arkusz znajdujący się na o 3 latao Ul. Szkolna 14
mapy4 parterze budynku o Najemcę obciążają pozostałe na czas- ---------------------------------------o opłaty związane z eksploatacją oznaczony

przy ul. Szkolnej 14 w rlc,
Przysieczy, składający się o przedmiotu umowy: koszty

z gabinetu oraz stacji
Prowadzenie działalności odbioru nieczystości stałych,

Caritas.
statutowej Caritas Diecezji wody, ścieków, centralnego

Opolskiej ogrzewania, energii elektrycznej,
opłaty telefoniczne oraz
korzystanie z Internetu,


