WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) podaję do
publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 09-05-2018 r. do dnia 30-05-2018 r. wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Olsztyn
z przeznaczeniem do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

lp.

Adres

1.

ul. Mazurska
przy nr 13B

Oznaczenie
nieruchomo
ści w
ewidencji
gruntów

Oznaczenie
nieruchomości wg
księgi wieczystej

Pow.
użytkowa
w m2

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Termin
zagospodarow
ania
nieruchomości

72-223/5

OL1O/00068931/2

3,01

Pomieszczenie
gospodarcze

Pomieszczenie
składowe

Najem na czas
oznaczony 3
lat

Wysokość opłat
z tytułu najmu

12,04 zł plus
podatek VAT (4
zł/m2 x 3,01 m2
plus podatek
VAT)

Termin
wnoszen
ia opłat

do 20ego
każdego
miesiąca

Art. 35 ust. 2 pkt 6,7,12 ww. ustawy – nie dotyczy.
Stawka czynszu będzie zwiększana raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. Zmiana czynszu może nastąpić
w wyniku zmiany Zarządzenia Prezydenta Olsztyna w sprawie wykonania uchwały dotyczącej określenia zasad gospodarki lokalami użytkowymi Gminy Olsztyn. Wykaz
oraz informacja o jego wywieszeniu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem www.bip.olsztyn.eu oraz na
stronie internetowej ZLiBK pod adresem www.zlibk.olsztyn.pl.

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) podaję do
publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 09-05-2018 r. do dnia 30-05-2018 r. wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Olsztyn
z przeznaczeniem do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

lp.

Adres

1.

ul. M. C.
Skłodowskiej 27

Oznaczenie
nieruchomo
ści w
ewidencji
gruntów

63-89

Oznaczenie
nieruchomości wg
księgi wieczystej

Pow.
użytkowa
w m2

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Termin
zagospodarow
ania
nieruchomości

OL1O/00035163/7

94,01

Lokal
użytkowy

Usługi
medyczne stomatologia

Najem na czas
nieoznaczony

Wysokość opłat
z tytułu najmu

1410,15 zł plus
podatek VAT
(15 zł/m2 x 94,01
m2 plus podatek
VAT)

Termin
wnoszen
ia opłat

do 20ego
każdego
miesiąca

Art. 35 ust. 2 pkt 6,7,12 ww. ustawy – nie dotyczy.
Stawka czynszu będzie zwiększana raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. Zmiana czynszu może nastąpić
w wyniku zmiany Zarządzenia Prezydenta Olsztyna w sprawie wykonania uchwały dotyczącej określenia zasad gospodarki lokalami użytkowymi Gminy Olsztyn. Wykaz
oraz informacja o jego wywieszeniu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem www.bip.olsztyn.eu oraz na
stronie internetowej ZLiBK pod adresem www.zlibk.olsztyn.pl.

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Prezydent
Olsztyna podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 09-05-2018 r. do dnia 30-05-2018 r. wykaz obejmujący nieruchomość Gminy
Olsztyn przeznaczoną do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

L.p.

Adres

1.

ul. Zamenhofa
20

Oznaczenie
nieruchomości
w ewidencji
gruntów
(obręb-działka)

16-20

Oznaczenie
nieruchomości
wg księgi
wieczystej

OL1O/00043272/3

Pow.
lokalu
w m2

1260,00

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Lokal
użytkowy

Prowadzenie
placówki
oświatowej
przedszkola

Termin
zagospodarowania
nieruchomości

Umowa najmu na
czas oznaczony
3 lat

Wysokość
opłat
z tytułu
najmu
w zł

Termin
wnoszenia
opłat

4280,00
+23%
podatek
VAT
984,40

Miesięcznie
do 20-go
dnia
każdego
miesiąca

Art. 35 ust. 2 pkt 6,7,12 ww. ustawy – nie dotyczy.

Stawka czynszu będzie podwyższana raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Dz. Urz.
„Monitor Polski”. Zwiększenie stawki czynszu może nastąpić w wyniku zmiany Zarządzenia Prezydenta Olsztyna w sprawie wykonania uchwały dotyczącej
określenia zasad gospodarki lokalami użytkowymi Gminy Olsztyn. Wykaz oraz informacja o jego wywieszeniu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej
prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem www.bip.olsztyn.eu oraz na stronie internetowej ZLiBK pod adresem www.zlibk.olsztyn.pl

