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Burmistrz Niemodlina og]aszal nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na

czas nieokreślony pomieszczetia strychowego mieszczącego się w budynku mieszkaln5rm połozon5łn

przy ul. opolskiej 10 w Niemodlinie na działcę omaczonej nr 99ŻlŻ z k. m. 11

o pówierzchni 0,0Ż69 ha (B). Wynieniona wyżej nieruchomośó zapisana jest w księdze wieczystej KW
oitoroooozl953/8' stanowi własność Gminy Niemodlin. Zgodne z zapisarri miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina nieruchomość położona jest na terenie

or*irony^ s5rmbolem C7MW - tereny zabudowy mięszkaniowej wielorodzinnej. Budynek ujęĘ

w Gminnej ewidencji zabytków, ńe wpisany do rejestru zabytków.

Przedmiotem przetargujest wysokośó miesięcmej stawki cryrnszll najmu pomieszczenia strychowego

mieszczącego .ię * budynku mieszkaln5rm poiozon1'm pod ww. adresem o powierzchni 9,90 m2.

Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu najmu na pomieszczenie strychowe o powierzchni

9,90 m2 wynosi 9,oo zł. Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 237o.

WpłaĘ cTws^l dokonywane będą na podstawie zawiadomień wystawionych p.rzezWynajmującego na

rachunęk określony w zawiadomieniu w tęrminie 14 dni od daty jego otrąrmania. Wysokośc c4mszu

najmu waloryzowana będzie corocmie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usfug za poprzedni rok'

który publikowany jest w Dzienniku Urzędow1łn - Monitor Polski. Crynsz najmu

w zmienionej wysokości obowiązywaó będzie od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu,

w któryłn opublikowano wskaanik, bez konieczrości zrrriany umowy. W pr4rpadku takim Wynajmujący

zawiadomi pisemnie Najemcę o zrrianię wysokości cTpszv najmu'

Przetarg oouęd"i" sig w dniu 4 października 201ó roku o godzinie 1000 w siedzibie Zakłada
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gościejowicach MaĘch L2. Warunkiem przystąpienia

do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2,oo zł w terminie do dnia

28 września 2o16 r. na konto bankowe Zalr.Jada Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Niemodlinie nr 68 8890 0001 063ó 4401 2a06 ooo5. Za termin wniesienia wadium uważa się

dzień wpływu wadium na wskazane konto. Wygrywający przetarg najmuje pomieszczenie strychowe

w stanie techniczny'rrr i z w1posażeniem istniejącym w dniu przetarga.

Uczestnik przetargu może zapomaó się z regulaminem przeprowadzana przetargów, który dostępny

jest w pokoju numęr 106A tj. Dział Komunalno-Mieszkaniowy Zakładu Gospodarki Komuna|nej

i Mieszkaniowej w Niemodlinie, ul. wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin.

Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet cTwsłI,jezeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetarga.

lnformacje na temat przetarga udzielane są w Dziale Komunalno-Mieszkarriow5rm Zakładu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Nięmodlinię, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin, pokoj numer

106A (tel. 77 4 606 318). Wygrywający ptzetarg zobowiązany jest w terminie do dnia

|8 października 20L6 r. zawrzeć umowę najmu. W prąpadku nie zawarcia umowy w tym terminie

wadium ulegpie przepadkowi.
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