
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)  

WÓJT GMINY PRZESMYKI 

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY PRZESMYKI,  

PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA OKRES 10 LAT 

Uwaga! Proponowana w złożonej ofercie, stawka czynszowa musi być wyższa od ceny wywoławczej. Złożenie oferty zawierającej propozycję 

stawki czynszowej netto, niższej niż cena wywoławcza określona w niniejszym wykazie spowoduje jej odrzucenie. Złożenie oferty zawierającej 

propozycję stawki czynszowej równej cenie wywoławczej spowoduje, że przetarg zakończy się z wynikiem negatywnym.  

Termin wywieszenia wykazu do wiadomości publicznej : 12.08.2021r.  

Termin zdjęcia wykazu : 01.09.2021r.  

lok

al 
Opis lokalu 

Oznaczenie 

nieruchomości 

według księgi 

wieczystej oraz 

katastru 

nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób jej zagospodarowania 

1.   Stawka 

wywoławcza 

netto (bez 

mediów) 

2.  Wadium 

1.Termin 

zagospodarowania 

nieruchomości 

2.Terminy wnoszenia opłat. 

 

1 

Przesmyki ul. 11 Listopada 

13. Lokal o powierzchni 

283,38 m2   (oraz część 

wspólna z najemcą lokalu nr 

2 o pow. 52,58m2 ) 

położony na trzech 

kondygnacjach budynku:     

- parter 107,50m2 

- I piętro 48,32 m2 oraz część 

wspólna 52,58m2 

 - II piętro 127,55 m2 

Lokal wyposażony jest  w 

instalację elektryczną, 

centralnego ogrzewania, 

KW nr 

S/1S/00058394/9. 

Jednostka 

ewidencyjna 

142607_2 

Przesmyki, obręb 

0015 Przesmyki 

Pomieszczenia przeznaczone są 

na prowadzenie działalności 

medycznej i rehabilitacyjnej  

przede wszystkim na rzecz osób 

uprawnionych do nieodpłatnej 

opieki zdrowotnej w oparciu o 

umowy zawierane z NFZ lub 

innymi płatnikami tych 

świadczeń, obejmującej w 

szczególności udzielanie 

świadczeń zdrowotnych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej, 

rehabilitacyjnej oraz 

specjalistycznej z zakresu 

1. 

4000,00zł 

2.   

400,00zł  

1.      01.04.2022r 

2.Czynsz i opłaty za media 

(co, nieczystości płynne, 

woda,  podgrzanie wody) 

płatne do dnia 10 każdego 

miesiąca na podstawie 

wystawionej faktury VAT. 

 Ponadto Najemca będzie 

dokonywał opłat za: 

- zużycie energii elektrycznej 

według wskazań licznika  

- opłat za wywóz odpadów  

na podstawie osobno zawartej 

umowy z podmiotem 

odbierającym. 



wodociągowo-kanalizacyjną, 

instalację solarną do 

ogrzewania wody użytkowej 

oraz wewnętrzną windę. 

kardiologii i ginekologii. 

Dopuszcza się możliwość 

prowadzenia prywatnych praktyk 

lekarskich, prywatnych praktyk 

lekarskich specjalistycznych i 

rehabilitacyjnych. 

2 

Przesmyki ul. 11 Listopada 

13. Lokal o powierzchni 

14,41m2 oraz część wspólna 

z najemcą lokalu nr 1 

52,58 m2 położony na I 

piętrze budynku. 

Lokal wyposażony jest  w 

instalację elektryczną, 

centralnego ogrzewania, 

wodociągowo-kanalizacyjną, 

instalację solarną do 

ogrzewania wody użytkowej 

oraz wewnętrzną windę. 

KW nr 

S/1S/00058394/9. 

Jednostka 

ewidencyjna 

142607_2 

Przesmyki, obręb 

0015 Przesmyki 

Pomieszczenia przeznaczone są 

na prowadzenie działalności 

stomatologicznej przede 

wszystkim na rzecz osób 

uprawnionych do nieodpłatnej 

opieki zdrowotnej w oparciu o 

umowy zawierane z NFZ lub 

innymi płatnikami tych 

świadczeń. Dopuszcza się 

możliwość prowadzenia 

prywatnych praktyk 

stomatologicznych.  

1.  

 500,00zł 

2.   

  50,00zł 

1.     01.04.2022r 

2.Czynsz i opłaty za media 

(co, nieczystości płynne, 

woda, podgrzanie wody) 

płatne do dnia 10 każdego 

miesiąca na podstawie 

wystawionej faktury VAT. 

 Ponadto Najemca będzie 

dokonywał opłat za: 

- zużycie energii elektrycznej 

według wskazań licznika  

- opłat za wywóz odpadów  

na podstawie osobno zawartej 

umowy z podmiotem 

odbierającym  

 

 Wysokość czynszu najmu będzie podlegała corocznej waloryzacji  z mocą od 1 stycznia danego roku  w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu 

cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany przez prezesa GUS z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Szczegółowe informacje o najmie lokali można uzyskać w Urzędzie Gminy w Przesmykach pokój nr 9, tel. 25 641-23-22 w. 109  

Przesmyki, dnia 12.08.2021r.                    Wójt Gminy Przesmyki 

/-/ mgr  Andrzej Skolimowski 

 

 

 

 

 

 


