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Zarz~dzenie Nr 88/2018 

W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 01 pazdziernika 2018 roku 

w sprawie ogloszenia przetargu pisemnego ograniczonego na najem 
lokalu uzytkowego stanowi~cego wlasnosc gminy Baboszewo 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzltdzie 

gminnym (Dz.U. z 2018 r poz. 994 ze zm.), art. 25 ust.l 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 obciltzania 

nieruchomosci gruntowych, ich wydzierZawienia lub wynajmowania na okres dlliZszy niz 3 lata 

oraz najmu lub dzierzawy lokali uzytkowych, zarzlldzam co nastfpuje: 

§1 

I. W6jt Gminy Baboszewo oglasza przetarg plsemny ogramczony na najem lokalu 

uzytkowego stanowiltcego wlasnosc Gminy Baboszewo, polozonego w miejscowosci 

Baboszewo przy ul. Sp61dzielczej 4, znajdujltcy sic;: na nieruchomosci stanowiltcej dzialkc;: nr 

273/21 obic;:tej ksi~glt wieczystlt KW Nr PLlLl0003129317 0 Iltcznej powierzchni uzytkowej 

209,10 m' na okres 10 lat tj. od dnia 011istopada 2018 roku do 31 paidziernika 2028 roku 

zgodnie z treScilt ogloszenia stanowiltcego Zalltcznik do niniejszego Zarzltdzenia. 

2. W6jt Gminy Baboszewo oddaje w najem wyzej opisany lokal uzytkowy Najemcy, kt6ry 

zobowiltze sic;: do realizacji nastc;:pujltcych warunk6w; 

1. prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie swiadczenia uslug medycznych, 

2. na przyszlym Najemcy ci<tZy obowiqzek uzyskania opinii, zezwolen lub decyzji organ6w 

w przedmiocie mozliwosci prowadzenia w budynku w Baboszewie przy ul. Sp61dzielczej 4 

dzialalnosci gospodarczej w zakresie swiadczenia uslug medycznych" 

3. ponoszenia wszelkich swiadczell publiczno - prawnych, 

4. minimalna stawka wywolawcza czynszu miesic;:cznego za najem w wysokosci zawartej 

w ofercie 123 zl brutto z podatkiem VAT (slownie: sto dwadziescia trzy zlote) 

Czynsz platny jest w terminie do ostatniego dnia kazdego miesiltca na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wynajmujltcego w fonnie, przelewu na konto Urz~du Gminy. 

5. ponoszenia odpowiedzialnosci cywilnej wobec os6b trzecich oraz ubezpieczenia obiektu 

od tej odpowiedzialnosci, 

6. udost~pniania Wynajmujltcemu obiektu celem kontroli realizacji postanowien umowy, 

7. dokonywania biez<\.cej konserwacj i i remont6w wynikajltcych z eksploatacji budynku, 



8. wszelkie koszty ewentualnych remont6w odtworzeniowych, rozbudowy modernizacji 

obci<\.za6 bled<\. Najemc«, 

9. wykonywanie remont6w odtworzeniowych, rozbudowy i modernizacji wymaga 

uprzedniego pisernnego uzgodnienia pomi«dzy Najemc<\. i Wynajmuj<\.cym, 

10. dbalos6 0 przedmiot najmu i wykorzystywanie go zgodnie z zasadami prawidlowej 

gospodarki , wiedzy, doswiadczenia zyciowego i starannosci, 

II, niespelnienie przez przyszlego Najemc« warunk6w okreslonych w pkt.I-IO powyzej 

moze stanowi6 podstaw« rozwi'tZania umowy, 

3, W6jt Gminy Baboszewo zastrzega prawo zamkni~cia przetargu bez wybrania kt6rejkolwiek 

z ofert. 

4. W6jt Gminy Baboszewo zastrzega prawo odwolania przetargu z waznej przyczyny, 

§2 

Ogloszenie 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<\.dzenia powierza si« Kierownikowi Referatu PPGNiOS, 

§4 

Zarz<\.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, 

'" So I' ,," ' :, i mgl' ~ omas'Z " , . ' 


