
                                                        

                                                                           Załącznik  do zarządzenia nr 156/2021/B
           Burmistrza Opalenicy
           z dnia 09 września 2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

1. Oznaczenie nieruchomości ● Dwa pomieszczenia użytkowe 
znajdujące się w budynku w Opalenicy 
przy ul. Powstańca Kozaka 5 B
na działce oznaczonej nr 662/2

● Obręb: 0001, Opalenica,
● Arkusz mapy 5

2. Łączna powierzchnia pomieszczeń

3. Księga wieczysta (gruntowa)

● Łącznie 136,97 m2

● PO1N/00017942/9 – Sąd Rejonowy
w Nowym Tomyślu, IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych

4. Położenie

5. Opis nieruchomości
 

● Opalenica

● Na nieruchomości znajduje się 
zabudowa mieszkaniowa oraz budynki 
gospodarcze 

6. Przeznaczenie nieruchomości ● Dla działki obowiązuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego 
obejmujący obszar położony pomiędzy 
zabudową ulicy Wyzwolenia, ulicą 
Powstańca Kozaka, ulicą Farną, 
ulicą 3 Maja, stawem i rowem od strony
południowej wraz z obszarem po torze 
kolejowym od strony zachodniej
w Opalenicy podjęty uchwałą
Nr XXX/259/2013  Rady Miejskiej 
w Opalenicy z dnia 27 czerwca 
2013 r. zgodnie z którym przedmiotowa
nieruchomość oznaczona jest jako 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej lub usługowej
lub mieszkaniowo-usługowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
2MW/U

7. Termin i sposób rozpoczęcia użytkowania ● Od dnia zawarcia umowy
● Na czas najmu pomieszczenia 

przeznacza się na działalność usługową 
– prowadzenie zajęć sportowo – 
bokserskich dla dzieci i dorosłych 

● Umowa najmu zostanie zawarta na 
okres do 3 lat



8. Czynsz najmu ● 684,85 zł netto + 23 % vat = 842,37 zł 
brutto/ miesiąc

9. Termin płatności ● Należność  płatna  do  dnia  28  każdego
miesiąca 

10. Aktualizacja opłat ● W  formie  jednostronnego  aneksu  do
umowy  na  podstawie  zarządzenia
Burmistrza Opalenicy

    
11. Informacje dotyczące najmu ● Jednomiesięczny okres wypowiedzenia

● Wszelkie nakłady poniesione w trakcie
najmu  nie  będą  zwracane,  chyba  że
strony  inaczej  postanowią  przed
dokonaniem nakładu.

● Oprócz czynszu najemca zobowiązany
będzie do ponoszenia na koszt własny
wszelkich  świadczeń  związanych
z przedmiotem najmu, w tym:
-  opłat  związanych  z  bieżącym
utrzymaniem  lokalu  m.in.  za  wodę
i  kanalizację  sanitarną,  gaz,  energię
elektryczną i odpady komunalne; 
-  należności  podatkowych  z  tytułu
podatku od nieruchomości.

● Dostęp do drogi publicznej poprzez 
działkę nr 662/1

● Gmina  nie  ponosi  kosztów
dostosowania  lokalu  do  potrzeb
najemcy.


