Budziszewice 12.12.2014r.

OGtOSZENIE
Wojta Gminy Budziszewice
o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu uzytkowego stanowiqcego
wtasnosc Gminy Budziszewice.

Przedmiot przetargu:
Lokal znajdujqcy SJQ w budynku Osrodka Zdrowia w Budziszewicach przy ul. J. CH. Paska 33 ,
potozonego na dziatce o numerze 181/8 i powierzchni 2255 m2 ( dziatka potozna przy drodze
powiatowej Jezow - Tomaszow Mazowiecki). Dojscie do lokalu z ulicy J. Ch. Paska . Lokal o pow. 37

m2.
Opis lokalu:
Powierzchnia - lokal do wynaje.cia 37 m2.
Decyzja Wojewody todzkiego Ne Sp. VII.7722/R/3/1 2003 sc. z dnia 17.03.2004r. Lokal dotychczas
wykorzystywany na prowadzenie gabinetu stomatologicznego. Sposob zagospodarowania - w
dalszym ciaju na w/w cele.
Dane konstrukcyjno - materiatowe lokalu:
- stolarka okienna PCV,
- we, glazura i terakota,
- posadzka glazura.
Instalacje w ktore wyposazony jest lokal: telefoniczna, wodno -

kanalizacyjna,

elektryczna,

centralnego ogrzewania.
Najem lokalu - na okres 6 lat.
Opiata z tytutu najmu lokalu; czynsz nie nizszy niz 500,00 zt ( brutto ) miesie.cznie.
Termin wnoszenia czynszu: co miesi^c , do 25 - ego dnia kazdego miesiqca.
Zasady aktualizacji optat: wedtug ustaleri zawartych przez strony w umowie nie czejciej jednak niz raz
w roku.
Najem lokalu poza czynszem najmu zobowiqzany be^dzie do optacenia podatku od nieruchomosci.

Oplata za czynsz najmu obejmuje rowniez koszty zuzycia wody zimnej, sciekow i koszty ogrzewania.
Zuzycie energii elektrycznej nalezy do osobistego rozliczenia Najemcy z Kierownikiem Poradni
Rodzinnej wynajmuja_cym pozostate pomieszczenia mieszczqce sie. w budynku Osrodka Zdrowia.
Termin zagospodarowania lokalu: w ciqgu miesigca po podpisaniu umowy.
Warunkiem przystgpienia do przetargu jest wplacenie wadium na rzecz Gminy Budziszewice.
Wadium w wysokosci 500,00 zt nalezy wptacic gotowka. na konto Urze,du Gminy PBS Tomaszow
Maz/o Budziszewice nr 78 8985 0004 0040 0400 0055 0006 , najpozniej do dnia 29 grudnia 2014r.
Dowod wptaty wadium nalezy przedtozyc Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy Budziszewice w przypadku, gdy osoba , ktora przetarg wygrata
uchyli si^ od zawarcia umowy najmu.
Uczestnicy przetargu winni okazac takze dowod osobisty , a przedstawiciele osob prawnych
zobowigzani s^ do przedlozenia umocowania do zaciggania zobowi^zari w imieniu i na rzecz tych
osob.
Przetarg odbe.dzie sie. w dniu 30.12.2014r. o godzinie 10 °° w Sali Posiedzen Urz^du Gminy w
Budziszewicach ul. J.CH. Paska 85.
W sprawie udzielenia blizszych informacji o przedmiocie przetargu prosimy o kontakt telefoniczny
( 44 710 23 89 w.22 ).
Osoba^ uprawnionq do udzielenia informacji w sprawie przetargu jest. p. Monika Skorzycka pracownik
Urze,du Gminy.

