Budziszewice, dn. 23.05.2016r.
WYKAZ
LOKALI PRZEZNACZONYCH
DO ODDANIA W NAJEM
Wqjt Gminy Budziszewice informuje o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu uzytkowego
stanowia^cego wlasnosc Gminy Budziszewice.
Jest to lokal o pow. 167,41 m2 , znajduja^cy si$ na parterze wolnostojq.cego murowanego budynku przy
ul. J. CH. Paska 85, w '/a cz^sci stanowia^cego wlasnosc Gminy Budziszewice, polozonego na dzialce o
numerze 747 - KW 45692.
Dzialka polozna jest przy drodze wojewodzkiej Ujazd - Koluszki . Wjazd na dzialk? oraz dojscie do
lokalu z ulicy J. Ch. Paska.
Teren przed budynkiem utwardzony kostkq_.
Dla terenu dzialki 747 gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z uchwala^ Rady Gminy Nr XIX/77/2000 z dnia 27 wrzesnia 2000 roku zatwierdzaja^
studium uwarunkowari i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Budziszewice dzialka
nr747 polozona w Budziszewicach okreslona jest w studium jako tereny rozwojowe z M.P.Z. P.
Wedlug obowiqzuja^cego do 31 grudnia 2003r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy nieruchomosc polozna jest w strefie uslugowo - handlowej.
Opis lokalu
Powierzchnia - 167,41 m 2
KW- 45692
Lokal dotychczas wykorzystywany na cele handlowe.
Sposob zagospodarowania - w dalszym ci^gu na cele handlowe.
Dane konstrukcyjno - materialowe lokalu:
- stolarka okienna PCV,
- we, glazura i terakota,
- posadzka glazura i lastrico,
- budynek w ktorym miesci si$ lokal posiada podjazd dla osob niepelnosprawnych,
- od zewnajrz sciany ocieplone styropianem,
- drzwi zewn^trzne aluminiowe.
- lokal podla^czony do kanalizacji sanitarnej,
Instalacje w ktore wyposazony jest lokal: wodno
ogrzewania.

kanalizacyjna, elektryczna, centralnego

Najem lokalu - na okres 6 lat.
Oplata z tytulu najmu lokalu; czynsz nie nizszy niz 2.600,00 zl ( brutto ) miesi^cznie.
Termin wnoszenia czynszu: co miesia^c, do 25-ego dnia kazdego miesia^ca.
Zasady aktualizacji oplat: wedlug ustaleri zawartych przez strony w umowie nie cz^sciej jednak niz
raz w roku.
Najemca lokalu poza czynszem najmu zobowia^zany b^dzie do oplacania podatku od nieruchomosci.
Oplata za czynsz najmu obejmuje: koszt ogrzewania oraz koszt wywozu nieczystosci stalych pojemnik o pojemnosci 1100 1 .
Zuzycie energii elektrycznej nalezy do osobistego rozliczenia Najemcy z dostawca^energii.
Oplaty za dostarczenie wody zimnej oraz odprowadzenie sciekow wedlug indywidualnego rozliczania
najemcy na podstawie odr^bnej faktury.
Termin zagospodarowania lokalu: w cia^gu miesia^ca po podpisaniu umowy.
Zup.

