WYKAZ Nr 8/N/2014 z dnia 23.05.2014 r.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651
z późn. zm.) przeznacza się do oddania w najem garaże lub stanowisko garażowe w trybie przetargowym na okres 3 lat
Adres
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości wg
danych ewidencji
gruntów i budynków
Nr KW

Belgijska 9
stanowisko
garaż. nr 20

9/1 i 9/6
1-02-22
WA2M/00334168/6

12,50-stan.
garaż
19,37- droga
dojazd.

Lewicka 13/15
stanowisko
garaż. nr 6

35
1-01-19
WA2M / 00186439/4

8,31-stan.
garaż
10,28- droga
dojazd.

3

Białowieska 17
garaż. nr 1

128/1
3-05-13
WA6M/00493958/1

4

Białowieska 17
garaż. nr 4

5

6

Lp.

1

2

1.
2.

Pow. do
oddania
w najem
( m2)

Opis nieruchomości

Działka zabudowana budynkiem
mieszkalnym
wielookondygnacyjnym
z halą garażową w części
podpiwniczenia.

Przeznaczenie
nieruchomości
w planie zagospodarowania
przestrzennego

Planowany sposób
zagospodarowania
nieruchomości

Okres
trwania
najmu

Według mpzp teren
przeznaczony pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną
z dopuszczeniem usług.

Wynajęcie stanowiska
garażowego

na czas
określony do
3 lat

Według mpzp teren
Działka zabudowana budynkiem
przeznaczony pod zabudowę
mieszkalnym wielokondygnacyjnym
mieszkaniową wielorodzinną
z halą garażową w części
z dopuszczeniem usług.
podpiwniczenia

16,50

Garaż wolnostojący
w zabudowie szeregowej

128/4
3-05-13
WA6M/00493960/8

16,50

Garaż wolnostojący
w zabudowie szeregowej

Koźmiana 8
garaż nr 4

14
7-01-04
WA1M/00301054/7

16,04

Garaż wolnostojący
w zabudowie szeregowej

Szaserów
garaż nr 1

199
3-04-09
WA6M/00332096/4

16,50

Garaż wolnostojący
w zabudowie szeregowej

Według mpzp teren
przeznaczony pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną
z dopuszczeniem usług.
Według mpzp teren
przeznaczony pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną
z dopuszczeniem usług.
Według mpzp teren
przeznaczony pod garaże
i usługi.
Według studium teren
o przewadze zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej.

Wynajęcie stanowiska
garażowego

na czas
określony do
3 lat

Minimalna
miesięczna Wadium
(zł)
wysokość
stawki
czynszu netto
(zł/m2)
12,50-stan.
garażowe
3,00-droga
dojazdowa
12,50-stan.
garażowe
3,00-droga
dojazdowa

263,66

165,71

Wynajęcie garażu

na czas
określony do
3 lat

12,50

253,69

Wynajęcie garażu

na czas
określony do
3 lat

12,50

253,69

Wynajęcie garażu

na czas
określony do
3 lat

12,50

246,62

12,50

253,69

Wynajęcie garażu

na czas
określony do
3 lat

Czynsz płatny za każdy miesiąc z góry, w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca, w którym przypada termin płatności.
Wysokość czynszu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS.

Oferty w formie „Ankiety przetargowej” należy składać w Sekretariacie Zarządu Mienia Skarbu Państwa Pl. Starynkiewicza 7/9 do dnia
13.06.2014 r. do godz.1200.
Ankietę Przetargową można otrzymać w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa Pl. Starynkiewicza 7/9, pokój nr 322, III piętro.
Warunki przetargu zgodnie z Zawiadomieniem z dnia 23.05.2014 r.
Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu w całości
lub części.

