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W YKAZ
Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn o zm . I» , oraz art. 35 .ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn o zm 2 » oraz Zarządzenia nr I098fMZBK/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 października 2012 r. (z późn o zm. J » w sprawie try'bu wynajmowania lokali użytkowych
oraz stawek wywoławczych czynszu za najem tych lokali podaje się do wiadomości , że przeznaczony jest do oddania w najem na czas okre ś lony do ~ lat w trybie przetargu nieograniczonego następujący lokal :
nieruchomości stanowiącej wlasność
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Oznaczenie nieruchomo ści gruntowej
wieczystej oraz katastru nieruchomo ś ci

k s i ęg i

nr 2683f9, o pow. 0,0837 ha, karta mapy 2, zapisana
wieczystej OPI K/00047119f9.

księdze

ul. Żeglarska lVIII
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle 4 ) nieruchomość
położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i usług nieuciążliwych (oznaczonych symbolem
przeznaczenia MWU).

Opis, przeznaczenie i sposób
zagospodarowania nieruchomo ś ci
Lokal użytkowy o powierzchni
18,59 m2, składający się
z I pomieszczenia, wyposażony
w instalację elektryczną.
Lokal jest położony na parterze.

Termin zagospodarowania
nieruchomo ści
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Stawka wywoławcza
6,00 zł nettofm 2
miesięcznie
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INFORMACJE DODATKOWE:
wysokość miesięcznego czynszu netto z tytułu najmu jest równa cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o należny podatek V AT wg stawki obowiązującej za dany okres rozliczeniowy oraz o
media;
.
stawka czynszu podlega waloryzacji raz w roku według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłas zanych w Dzienn)ku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego;
termin wnoszenia opłat do 25-go każdego miesiąca.
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zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 20 I 9 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 18 I 5;
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 80 I, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020;
zarządzenie zmienione: zarządzeniem nr I 576!MZBK/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia I sierpnia 2013 r. , zarządzeniem nr 51OfMZBK/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 12
października 2015 r., zarządzeniem nr 983 fMZBK/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzy n-Koźle z dnia 20 lipca 2016 r., zarządzeniem nr 2015!MZBK/2018 Prezydenta Miasta Kęd z ierzyn-Koźle z dnia 19 marca
2018 r. ;
zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr IX/98f2003 z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r., Nr 50 poz. 1038 z późno zm.).

