Zarzlldzenie Nr 87/2018
W6jta Gminy Baboszewo
z dnia 01 pazdziernika 2018 roku
w sprawie ogloszenia przetargu pisemnego ograniczonego na najem
lokalu uZytkowego stanowillcego wlasnosc gminy Baboszewo

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

0

samorz'ldzie

gminnym (Dz.U. z 2018 r poz. 994 ze zm.), art. 25 ust.! ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U z 2018 r poz. 121) oraz § 14 uchwaly Rady Gminy
Baboszewo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci!\Zania
nieruchomosci gruntowych, ich wydzierzawienia lub wynajmowania na okres dluzszy niz 3 lata
oraz najmu lub dzierzawy lokali uZytkowych, zarzlldzam co

nast~puje:

§1
1. W6jt Gminy Baboszewo oglasza przetarg plsemny ograruczony na naJem lokalu

uzytkowego stanowi,!cego wlasnosc Gminy Baboszewo, polozonego w miejscowosci
Baboszewo na dzialce oznaczonej w ewidencji grunt6w
obj~tej

ksi~g,!

Zdrowia

0

ill

611

0

powierzclmi 0,14 ha

wieczyst,! KW Nr PLlLl00043615/8 zabudowanej budynkiem Osrodka

powierzchni uzytkowej 346,66 m 2 wraz z sieci'l, instalacjami i budowlami do

nieruchomosci przepisanymi

na okres 10 lat 1j. od dnia 01 listopada 2018 roku do

31 pazdziernika 2028 roku zgodnie z treSci,! ogloszenia stanowi,!cego Zal'!cznik do
niniej szego Zarz,!dzenia.
2. W6jt Gminy Baboszewo oddaje w naJem wyzej oplsany lokal uzytkowy (budynek)
Najemcy, kt6ry zobowi!\Ze si~ do realizacji
I.Najemca zobowi,!zuje

si~

nast~puj,!cych

warunk6w;

do wykonania remontu przedmiotowego budynku zgodnie

z dokumentacj,! dostarczon,! przez Wynajmuj,!cego. Zakres obejmuje wykonanie remontu
wewn~trznego

budynku oraz instalacji

wewn~trznych

wodno-kanalizacyjnych, c.o, oraz

elektrycznych w terminie do 31 grudnia 2019 roku.
2. prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych
w zakresie co najrnniej podstawowej opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy wpisany do
wlasciwych rejestr6w i ewidencji,
3. na przyszlym Najemcy ci,!zy obowi,!zek uzyskania opinii, zezwolenlub decyzji organ6w
w przedmiocie mozliwosci prowadzenia w budynku Osrodka Zdrowia w Baboszewie
dzialalnosci gospodarczej w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych,
4. ponoszenia wszelkich swiadczen publiczno - prawnych,

S. minimalna stawka wywo!awcza czynszu miesi\ecznego za najem w wysokosci zawartej
w ofercie 2000 z! brutto z podatkiem VAT (s!ownie: dwa tysi<tce zlotych)
Czynsz platny jest w terminie do ostatniego dnia kai:dego miesi<tca na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wynajmuj<tcego w formie, przelewu na konto Urz\edu Gminy.
6. ponoszenia odpowiedzialnosci cywilnej wobec os6b trzecich oraz ubezpieczenia obiektu
od tej odpowiedzialnoSci,
7. udost\epniania Wynajmuj<tcemu obiektu celem kontroli realizacji postanowien umowy,

8. dokonywania bieZ<tcej konserwacji i remont6w wynikaj<tcych z eksploatacji budynku,
9. wszelkie koszty ewentualnych remont6w odtworzeniowych, rozbudowy modernizacji

obci<tzac b\ed<t Najemc\e,
10. wykonywanie remont6w odtworzeniowych, rozbudowy i modernizacji wymaga
uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomi\edzy Najemc<ti Wynajmuj<tcym,
11 . dba!osc

0

przedmiot najmu i wykorzystywanie go zgodnie z zasadami prawidlowej

gospodarki, wiedzy, doswiadczenia zyciowego i starannosci,
12. niespelnienie przez przyszlego Najemc,< warunk6w okreslonych w pkt.l-ll powyzej
moze stanowic podstaw,< rozwiljZania umowy,

3. W6jt Gminy Baboszewo zastrzega prawo zamkni,<cia przetargu bez wybrania kt6rejkolwiek
z ofeli.
4. W6jt Gminy Baboszewo zastrzega prawo odwolania przetargu z waznej przyczyny.

§2

Og!oszenie podaje si,< do publicznej wiadomosci poprzez jego wywieszenie na tablicy ogloszen
w siedzibie Urz,<du Gminy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

§3
Wykonanie Zarz<tdzenia powierza si,< Kierownikowi Referatu PPGNiOS.

§4

Zarz<tdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

mgr Tom([sz Sobecki

