ZARZ4D
CMENTARZY KOMUNALNYCII
W KRAKOWIE
31-510 Kraków, ul. Rakowicka26
12619-99-91
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data i pqclpis

WYKAZ LOKALI UZYTKOWYCH STANOWI4CYCH WLASNOSC GMINY MIEJSKIEJ KRAKOW,
W IMIENlU KTOREJ DZIALA ZARZ4D CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE AUKCJI CELOWEJ
W DNIU 21.02 2020 r.
Termin wywieszenia wykazu do wiadomoci publicznej 29.01.2020 r.
Termin zdjecia wykazu: 20.02.2020 r.
Termin skiadania ofert do godz. 1100 dnia 20.02.2020 r.

Lp.

Opis nieruchomoci

Oznaczenie
nieruchomoci
Nieruchomoé z
wg danych
oznaczeniem
z ewidencji
ksiçgi wieczystej
gruntów
i budynków

KrakOw,
Kw
ul. PowstañcOw 48
KRKRIP/0049430
Lokal o pow. 267,42 m2.
3/8
Budynek polozony
w strefie ,, B".

m. Krakow,
jednostka
ewidencyjna
rOdmiecie,
Dz. nr 18/2,
obr. 21.

Opis lokalu

Przeznaczenie
lokalu

Lokal sklada sic z siedmiu
pomieszczeñ oraz dodatkowo z czçci
pomieszczenia w którym
zamontowane s monobloki
chlodnicze, usytuowany na parterze
budynku administracyj nego Cmentarza
Prqdnik Czerwony. Pomieszczenia
wyposa2one w inst. c.o., elektiyczn,
wod.-kan, wiasny wçzel sanitarny.
Brak opomiarowania mediów.
w lokalu znajduj sic monobloki
chlodnicze (2 na 6 miejsc i I na
8 miejsc), dodatkowo lokal
wyposazony w podest ruchomy
(winda). Stan techniczny lokalu
dostateczny.

Lokal
przeznaczony na
prowadzenie
uslug zakladów
pogrzebowych,
sprzedaz
utensyliów
pogrzebowych,
wiadczenie
uslug
zwiqzanych
z utrzymaniem
I opiek nad
grobami lub
kwiaciarniç.

Termin
wnoszenia
oplat

Wadium

Uwagi

Minimalna stawka czynszowa
netto za 1 m2 powierzchni
uytkowej lokalu
19,00 zl.
Czynsz oraz
oplaty za media
platne do 10
dnia kazdego
miesnlca.

3000,00 zi

Lokal stanowi wlasno
Gminy Miejskiej Krakow,
tel. kontaktowy:
12 6199930, 126199931

Ze zwyciçzc aukcji umowa
zostanie zawarta na czas
nieokrelony.

Stawka czynszowa ustalona w wyniku aukcji bçdzie waloryzowana narastajco raz w roku, poczwszy od dnia 1 lutego danego roku,
o rednioroczny wskanik wzrostu cen towarów i uslug konsumpcyjnych ogloszony przez Prezesa Glownego Urzçdu Statystycznego za rok
kalendarzowy poprzedzajqcy rok, w którym dokonuje sic waloryzacji. Zmiana wysokoci stawki czynszowej w wyniku wyej wymienionych
waloryzacji nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. W przypadku wzrostu cen za wiadczenia dodatkowe, Wynajmujqcy ma prawo zmiany
stawek oraz wysokoci oplat miesiçcznych wyliczonych w oparciu o ich now wysokoé. Zmiana ww. stawek i w zwiqzku z tym zmiana wysokoci
oplat miesiçcznych za wiadczenia dodatkowe nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. Najemca lokalu uzytkowego zobowizany bçdzie
równie plació podatek od niemchomoci. Zostanie on doliczony do optaty czynszowej na podstawie obowiqzujcej uchwaly Rady Miasta Krakowa
w sprawie okre1enia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Zwyciçzca aukcji zobowiqzany bçdzie do zalatwienia wiasnym kosztem i staraniem wszelkich spraw zwiqzanych z opomiarowaniem
mediów (subliczniki: energii elektrycznej, wodomierze). Oplata za wodç i cieki bçdzie naliczana miesiçcznie, na podstawie wskazañ wodomierza,
zgodnie z obowiqzuj4c taryfq dia dostawy wody i odprowadzenia cieków na terenie Gminy Miejskiej Krakow. Oplata za energiç e1ektryczn
bçdzie naliczana okresowo na podstawie wskazañ sublicznika energii elektrycznej, zgodnie z kosztami ponoszonymi przez Wynajmujcego. Oplata
za centralne ogrzewanie bçdzie naliczana rocznie, proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni, po zakoñczeniu kazdego okresu grzewczego,
w oparciu o koszty poniesione przez Wynajmujcego.
Ninièjszy wykaz sporzdzono zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomociami z dnia 21 sierpnia 1997r. ( z pón. zm)
i Zarzqdzeniem nr 2666/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2008 roku ,,w sprawie ustalenia trybu i szczególowych warunkOw
najmu lokali uzytkowych stanowicych wlasnoá Gminy Miejskiej Krakow wynajmowanych przez Zarz4d Cmentarzy Komunalnych w Krakowie".
Bez podawania przyczyny, najpóniej na 7 dni kalendarzowych przed datq aukcji Organizator mote odstpiá od przeprowadzania aukcji.
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