
Kraków, 29.10.2018 r.

WYKAZ
Dyrektor Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego
ul. Montelupich 3
31-155 Kraków

działając na podstawie art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia I991r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. z Ż0l8, poz. 1ŻI ze zm.) w zrł,iązku z ustawą z dnia 10 lipca Ż0I5 r. o Agencji Mienia
Wojskowego (tj. Dz.U. 22011 r., poz. 1456 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości,
wykaz lokalu użytkowego położonego przy ul. Modrzewiowej 32 w Katowicach,

przezn czonego do najmuo w trybie ustnego przetargu nieograniczonego,
będącego w zasobie Agencji Mienia Wojskowego.

Nieruclromośó połozona w Katowicach przy ul. Modrzewiowej 32, woj. śląskie, powiat katowicki, gmina
I(atowice, oznaczona w ewidencji gruntów jako clziałka ewidencyjna nr 63l11 o powierzchni 0,0159 haoraz
dziaŁka ewidencyjna nr '75140 o powierzchni 0,0461 ha, obręb Katowice, dla które.i założona jest księga
wieczysta nr KA1K/00048]90l4, prowadzona przez Sąd Rejonowy I(atowice-Wschód, XI Wydział Ksiąg
Wieczystych Katowice.

. opis lokalu _ lokal uzytkowy o pow. uż. 53,66 m2 usytuow'any w przyzigmiu brrdynku, w któryrn
furrkcjonuje wspólnota mieszkaniowa. Lokal składa się z 5 pomieszczeń: sali głównej, pomieszczenia
magazynowego, zaplecza, polnieszczenia sanitarnego oraz korytarza' W lokalrr znajdują się instalacje:
centraln e go o grzewania, el ektryczna i wod no -kan alizacy jna.

o Przeznaczenie i preferor.vany sposób zagospodarowania - lokal uzytkowy przeznaazony na clziałalnośó
usługową, lrandlową, biurową i inną nieuciążliwą dla otoczenia.

. Tęnnin zagospodarowania - lokal zostanie protokolarnie przekazany Najer-rrcy po podpisaniu umowy
najmu i złożeniu przez Najerncę notarialnego oświadczenja o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie
aft.'17'7 $1 pkt. 4 i 5 kpc.

. Stawka miesięcznego czynszl najnru wynosi 590,00zł plus nalezrry podatek VAT. NiezaleŻnie od czynszu,
Najernca będzie regulował na rzęCz Wynajmującego zaliczki za media. Najemca zobowiązalty będzie do
regtrlowania we lł4asnym zakresie, przez caly okres trwania urnowy najmu, podatku od nieruchomości, Za
przednriot najmu do organu podatkowego właściwego dla położenia przedmiotu najnru.

. Termin wnoszenia opłat - czynsz oraz opłaty za media płatne z goty do 15-go każdego nriesiąca
prze lewem na raclrunek bankowy Wynaj mu i ącego.

. Zasady aktualizacji opłat'. zntianacrynsHtnajńu-podwyżkanieczęściej niżrazwroku inierzadziejniż
raznatrzylata w oparciu o stosowny wskaznik ztniatry ceIl towarów i usłrrg konsunrpcyjnych ogłaszany
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego' Uzasadnione znriany czynszu najnru mogą nastąpió
w drodze negocjacji Stron ulnowy. Zmiana opłat zct media następuje w przypadku zmian Cen za media lub
na podstarł'ie uchwał wspólnoty mięszkaniowej budynku, w którym usytuowany jest lokal uzytkowy.

. Czas obowiązywania umowy najrrru - najenr na cZaS nieoznaczony.

Dodatkowe informacje o wyżej wynrienionej nieruchomości mozna uzryskaó w siedzibie oddziału
Regionainego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, ul. Montelupich 3 (I piętro, pokój nr 3B) lub pod
nulnererr telefonu l2l2n-40-66.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie:
1' oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, ui. Montelupich 3, Kraków od 06.11'2018 r. do
27 .11.2018 r. oraz opublikowany na www.amw.corn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej,
Ż. Urzędu Miasta Katowice ul. Młyńsl<a 4, 40-098 I(atowice
3. Śląskiego Urzędu Wojewóclzkiego ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.
Informacja o wywieszeniu wykazu ukaże się w gazecie ,,Dziennik Zaclrodni'' - wydanie lol<alne.
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