ZARZĄDZENIE NR 97/2019
WÓJTA GMINY WEJHEROWO
z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność
Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w najem
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2018 r., poz. 121 ze zm.), zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanych w załączniku do
niniejszego zarządzenia, stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w najem.
2. Wykaz, o którym mowa w ust 1, wywiesza się na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1, a także zamieszcza się na stronie internetowej tut. Urzędu.
3. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w gazecie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Henryk Skwarło
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Załącznik do zarządzenia Nr 97/2019
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 9 lipca 2019 r.

Wykaz nieruchomości
do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
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3
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Gościcino

1

Nr ewid.
działki

Pow. w
m2

819/2

1413

820/2

329

821

104

822/3

102

Czynsz
miesięczny
netto w zł

Nr księgi
wieczystej

500,00 zł

Łączny czynsz za
działki 820/2, 821,
822/3 i najem
budynku
magazynowego
wynosi 55,00 zł

Obręb

GD1W/00067310/0

Lp

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
/ zagospodarowanie nieruchomości
Nie opracowano dla tych gruntów planu miejscowego / działka zabudowana
budynkiem byłego przedszkola o pow. ok. 477 m2. Dostęp do drogi
publicznej przez ulicę Fabryczną.
W budynku znajduje się lokal
mieszkalny, wyłączony z najmu.
Nie opracowano dla tych gruntów planu miejscowego, działka
niezabudowana, położona w strefie zalewowej, brak bezpośredniego
dostępu do drogi publicznej
Nie opracowano dla tych gruntów planu miejscowego / działka zabudowana
budynkiem magazynowym o pow. użytkowej ok. 34,85 m², brak
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, położony w strefie zalewowej
Nie opracowano dla tych gruntów planu miejscowego, działka
niezabudowana, położona w strefie zalewowej, brak bezpośredniego
dostępu do drogi publicznej

Wymienione w wykazie nieruchomości:
1) Przeznaczone są do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na cel prowadzenia żłobka lub
żłobka i przedszkola zgodnie z przepisami szczegółowymi na podstawie Uchwały Rady Gminy
Wejherowo nr IX/107/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy najmu na okres powyżej 3 lat.
2) Do czynszu za najem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. Termin wnoszenia czynszu
określony zostanie w umowie, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Czynsz podlegać będzie
waloryzacji rocznej o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, podawany przez
prezesa GUS, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca po jego publikacji.
3) Najemca, poza czynszem, zobowiązuje się uiszczać należne podatki i inne ciężary związane z
przedmiotem dzierżawy. Najemca zobowiązany będzie także do samodzielnego zawarcia umów na
dostawę mediów oraz odbiór odpadów i ścieków. W drodze odrębnego uzgodnienia, ustalony
zostanie sposób rozliczenia dostawy mediów do lokalu mieszkalnego (jeżeli wystąpią).
4) Okres najmu 5 lat, z możliwością jego przedłużenia.
5) Najemca zobowiązany będzie do prowadzenie żłobka lub żłobka i przedszkola.
6) Wynajmujący wyraża zgodę na wykonanie adaptacji budynku na potrzeby prowadzonej przez
Najemcę działalności zgodnie z przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną oraz
przepisami szczegółowymi. Wykaz planowanych przez Najemcę prac wymaga akceptacji
Wynajmującego przed ich rozpoczęciem. Wynajmujący nie ma obowiązku zwrotu poniesionych na
ten cel nakładów.
7) Najemca nie może, bez zgody Wynajmującego, wznosić na gruncie innych budynków, oraz nie
może oddawać przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani go podnajmować
8) Szczegółowych informacji o nieruchomościach objętych niniejszym wykazem, można uzyskać w
Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200
Wejherowo, ul. Transportowa 1, tel. 58 738 67 51 lub 58 672/97-07. Niezależnie od podanych
powyżej informacji, Najemca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i
faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz
możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych
niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie Najemcy i stanowi
obszar jego ryzyka.
9) Wykaz został wywieszony od dnia 12 lipca 2019 r. do dnia 2 sierpnia 2019 r.
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