
                                          

                                   ZARZĄDZENIE  Nr   23/2013 
                                   WÓJTA  GMINY BUKOWSKO 
                                    z dnia  10  maja  2013 roku 

w sprawie  wykazu lokali użytkowych  własności gminy Bukowsko  przeznaczonych do 
wynajmu  na okres do  5 – ciu lat w miejscowości Bukowsko.
    
                       Działając w oparciu o art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce  nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U. Nr 102  z 2010 r poz.651 z późn.zm/ oraz 
treści uchwał: Uchwały Nr XXXII/197/13 , Nr XXXII/196/13, Nr XXXII/195/13  Rady 
Gminy Bukowsko z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia  zgody na wynajęcie 
lokalu w budynku nr 291 położonym w miejscowości Bukowsko.

                                                       W Y K A Z

lokali  użytkowych  własności Gminy w budynku Ośrodka  Zdrowia w Bukowsku nr 291 
przeznaczonych  do wynajmu  w trybie bezprzetargowym na okres do pięciu lat. 

Pow. lokalu  
w m2

Cel wynajmu Wysokość czynszu 
łącznie z 
podatkiem VAT

Termin 
płatności 
czynszu

Czas trwania 
umowy 

uwagi

40,90m2 na 
piętrze

Na prowadzenie 
działalności 
medycznej -centrum 
pielęgniarstwa

204,50zł + 47,04zł 
VAT =251,54 zł 
brutto plus  energia 
elektryczna  i c.o. 
325,65 zł

Do 20 dnia 
każdego 
miesiąca

Do  pięciu lat Należność  za 
zużycie  wody, 
odbiór nieczystości, 
podatek od 
nieruchomości 
Najemca ponosi we 
własnym zakresie

50,00m2  na 
piętrze

Świadczenie usług 
stomatologicznych - 
gabinet dentystyczny 

250,00zł +57,50 zł
VAT =307,50zł 
brutto plus energia 
elektryczna i c.o. 
398,24 zł

Do 20 dnia 
każdego 
miesiaca 

Do  pieciu lat Należność za zużycie 
wody, odbiór 
nieczystości , 
podatek od 
nieruchomości 
Najemca ponosi we 
własnym zakresie 

56,96m2 na 
parterze

Na prowadzenie 
apteki

284,80zł +65,50zł
VAT =350,30 zł 
brutto plus energia 
elektryczna i 
c.o.453,69 zł

Do  20 dnia 
każdego 
miesiąca

Do pięciu lat Nalezność za zużycie 
wody, odbiór 
nieczystości, podatek 
od nieruchomości 
Najemca ponosi we 
własnym zakresie

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres  21 dni  do  31 maja 2013 r

Szczegółowe informacje  o lokalu można uzyskać w tut.  Urzędzie (  pokój nr 103) 
lub telefonicznie  013 4674033

Stwierdzam , że niniejsze ogłoszenie  wywieszono
na tablicy  ogłoszeń w dniach .............................
Poz. Rej. .................                                  


