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Prezydent Miasta Kędzierzyn-KoŹle działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy

z

dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. IJ. z2O2L r. poz. |372

zpóźn.zm.D),art.35ust'li2 ustawy zdnia2lsierpnia1997r.ogospodarcenieruchomościami(Dz.U.z202l
.r.poz. l'899)orazZarządzeniaĺr1098ĺMZBKD0|2
Prezydenta Miasta Kędzieĺzyn-Koźle z dnia l8 ptździemika}Ot} r. (z pőżn' zm.zr) w sprawie trybu wynajmowänia lokäli uĄtkowych oraż stawek wywďawczych
czy nszu za najem

Ęch lokali oglasza:

I nrżetaľe ustnv nieopraniczonv

na najem na czas nieoznaczony lokalu uzytkowego stanowiącego własnośó Gminy'Kędzierzyn_Koźle.
Przetaľg odbędzie się w dniu
w Miejskim Zaĺząilzie Budynków Komunalnych w Kędzieľzynie-Koźlu

.

ĺ.stszd42ĺl22-r.-ĺwtol9!)

przy ul. Grunwaldzkiěj ó (pokój nr l0).

Przedmiotem

Cena

Lp.

1.

|)

Đ

3)

a)

l.
2.
3'
4'
5.
6.
7.

l.
2'
3.
4.
5'
6.

Położenie
nieruchomości
obręb /ulica.

Kędzierzyn-KoŹle,
Óbręb Koźle,
ul. Józefa lgnacego
Kraszewskiego 5/I

i sposób zagospodärowaniá nieruchomości.

Działkanr l935ĺlĐ
o pow. 0,0455 hą karta

nr OPIK/00028268/9,
klasouTytek B (tereny
mieszkaniowe)-

czaza

opis' pĺzeznaczenie

Usytuowanie.

mapy 10, zapisana
w księdze wieczystej

wywólaw

netto

Đ.

6,00

zł

Wadium
w zl.

Godzina.

Lokal uĄtkowy o powierzchni uĄtkowej 49,66 mZ składający
się z tzech pomieszczeń, korytaĺza i w.c., położony na ĺI piętrze

'

1m2
w zl.

do lokalujest pľzynależna piwnica o powierzchni uŻytkowej
17

,l2

m2.

Lokal jest wyposażony w instalacje elektryczną

Eazową, wodno_kanalizacyjną oraz ognewanie piecowe.

893'88 zł

10:00

Rodzaj prowadzonej działalności: zakłady usługowe, lolrale
handlowe. lokale hiurowe. sabinetv lekarskie.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy żostały ogłoszone w Dz. U. zŻ02| poz. |834.
Zarząázenie ,ínienione| ,aržądzeniem nr lsiolVzskĚol3 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia l sierpnia 2013 r., zaĺządzeniem nr 5l0/\4ZBKl20l5
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 12 ptżdziemlka2015 r., żarządzeniem nĺ 983/MZBK|2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn.Koźle z dnia 20 lipca
2016 r.,zuządzeniem nr 20l5lMZBK/20l8 Prezydenta Miasta Kędzieĺzyn-Koźle z dnia 19 marca 20l8 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania pľzestrzennego Miasta Kędzierzyn-Koźle' lokal połozony jest na terenie zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i usług nieuciązliwych o szczególnej koncentracji usług użyteczności publicznej oznaczonych symbolem przeznaczeniaMWU-l, w granicy strefu
''A'' ścisłejochrony konśerwatorskiej oĺaz w gľanicy streĘ "W'' ochĺony archeologicznej - budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
Wysokośó miesięcznego czynszu netto z tytulu najmu równa jest cenie osiągniętej w przetargu i powiększonej o należny podatek VAT wg stawki rozliczeniowej
obowiązującej za dany okres rozliczeniowy _ do opłat czynszowych doliczone zostaną opłaý za media.

Nieruchomośi będąca przedmiotem pÍzeÍaÍgunie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i równocześnie nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy,

najmu lub innej umowy, skutkiem któĘ byłoby korzystanie z nieruchomości przez inne osoby.
Warunkiem uczestnictwa w przetaÍgu jest w'ołacenie wvłacznie oľzelewem do dnia 03.01.2022 ľ. wadium na ľachunek bankowy 73 1020 3668 0000 5402 050 l
2002 w kwocie jw. oĺaz oplaty manipulacyjnej w wysokości 150'00 PLN na rachunek bankowy 67 1020 3668 0000 5902 0501 1962. Wýacane wadium na
pÍzetaÍg będzie zwracane przelewem na podane konto. Za termin zaplaty przyjmuje się datę wpĘwu kwoĘ wadium i oplaty manipulacyjnej na w/w

rachunek bankowy.

Przetargdochodzidoskutku,jcżeliwprzetarguweźmieudziałconajmniej2uczestników,któľryzaofeľującenęwyższąoconajmniejjednopostąpienie

(1.00 zt).

Wygrywający pÍzetarg zobowiązany jest w terminie 5 dni od daý otrzymania zawiadomienia po przeprowadzonym przetargu podpisaó umowę oľaz dokonaó
wpłaý zabezpieczenia w pieniądzul W pľzypadku niedochowania tego waľunku, osoba ta nie będzie dopuszczona do następnego przetargu na ten sam lokal.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niŻ pĺzed upływem 3 dni od dnia zamknięcia pľzetaľgu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra pzetaĺgu.
Do pĺzetargu nie będądopuszczane osoby będące dłuznikami MZBK w Kędzierzynie-Koźlu.
Lokale można oglądać do dnia 03.0|.2022 r. do godz. 11:00 za pośrednictwem pĺacownika Administracji Budynków Komunalnych (ul. Ligonia 5A) przy
ogłoszonym terminie pierwszego pľzetźľgu.

Wynajmujący zasirzega sobie prawo-wniesienia do umowy:

remont bieŻący i adaptacyjny Najemca wykonuje nawlasny koszt;
wafunkiem zawárcia umowy jest wýata zabezpieczenia równego tľzem miesięcznym czynszom;
umowa zostanie zawarta na- čzas niôoznacronyl
okres wypowiedzenia zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
po zakoŕlczeniu najmu Najemca zobowiązuje się zwroóió pĺzedmiot najmu w stanie niepogoŕszonym na podstawie protokolu zdawczo odbiorczego;
najemca jest zobowiązany do uzyskania stosownych decyzji na zmianę sposobu uĄtkowania lokalu, decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonywać zgłoszeÍl
stosownym organom o planowanych remontach.

Miejski Zaľząd Budynków Komunalnych zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przycryny.

Stani

(,

