
Wójt Gminy Bierawa
w dniu 1 marca 2022 r.
informuje o wyniku:


Drugiego ustnego przetargu nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Bierawa: lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 12,9 m2 w budynku administracyjno-biurowym położonym w Bierawie przy ul. Gliwickiej 7 (dz. nr 97/9 ark. m. 10 obręb Bierawa, księga wieczysta KW nr OP1K/00039145/1 – działy III i IV księgi wolne od wpisów, ciężarów, ograniczeń i hipotek. 
Najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na biuro w celu prowadzenia działalności gospodarczej 
w sposób zgodny z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zagospodarowanie lokalu – po podpisaniu umowy. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.
Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego 64,50 zł netto z terminem zapłaty do 10 dnia każdego miesiąca. 
Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w odpowiedniej stawce. Oprócz czynszu najemca będzie ponosił  opłaty za media. Najemca jest zobowiązany do zawarcia umowy na odbiór odpadów (zgodnie 
z obowiązującymi przepisami). W przypadku wzrostu inflacji czynsz będzie aktualizowany raz w roku. 

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość odbył się: w dniu 1 marca 2022 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, pok. nr 24 o godz. 1000.

Wadium 20,00 zł z terminem wniesienia 23.02.2022 roku.

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydowali uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie mogło wynosić mniej niż 0,10 zł. 
Termin i miejsce I przetargu: 13.12.2021 r. godz. 1000,  sala posiedzeń Urzędu Gminy Bierawa ul. Wojska Polskiego 12, pok. nr 24 – przetarg zakończono wynikiem negatywnym
Do przetargu dopuszczono 1 uczestnika, który w wyznaczonym terminie wpłacił wadium. 
W przetargu udział wziął 1 uczestnik. Nie złożono wyjaśnień ani oświadczeń. 
W wyniku przeprowadzonych ustaleń Najemcą lokalu użytkowego została firma EkoMulda za wysokość czynszu 64,60 zł netto za miesiąc.   

 



Wywieszono na tablicy ogłoszeń nr 3 od ……………………………. do …………………………… (art. 40 ust. 5 Dz. U. 2021 poz. 1899)
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