
 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. 
 

Działając w oparciu o art. 43 ust.1 i 2  pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami (D. U. 2018r. poz.2204) Dom Pomocy Społecznej w 

Dębnie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do 

oddania w najem na okres do dwóch lat : 

 

Lp. 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości 

wg księgi wieczystej i 

ewidencji gruntów 

Opis nieruchomości Łączna 

pow. 

użytkowa 

m
2 

 

Stawka  

(netto) 

za 1 m
2 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

wieś Dębno 27   

nieruchomość powiatowa 

KW Nr 33715, 

Działka nr 10/66 

Budynek Domu Pomocy 

Społecznej w Dębnie 

89-310 Łobżenica 

1 pomieszczenie usytuowane     

na parterze budynku  w 

części pałacowej- baszta
 

 

 

 18,17 

 

12,60 

 

Warunki najmu i zawierania umowy: 

 

1.Stawka wyjściowa netto czynszu za 1 m,
2 

powierzchni nie zawiera podatku od towarów i  

   usług (VAT) oraz podatku od nieruchomości, który zgodnie z treścią art .3 ust. 1 pkt. 4 lit. 

   a  oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

   U. z 2016r. poz. 716 ze zm.) ciąży na Najemcy. Zainteresowani najmem powinni podać w    

   ofercie  propozycję stawki czynszu netto oraz brutto z  uwzględnieniem podatku  VAT  

   w  wysokości 23%.   

 

2.Ofertę, w której stawka czynszu nie będzie równa co najmniej stawce wyjściowej   

    powiększonej o podatek VAT w wysokości 23% uznaje się za nieważną – oferta taka 

    zostanie odrzucona. 

 

3.Stawka wyjściowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej nie obejmuje również opłat za   

   media. Najemca ponosić będzie dodatkowo opłaty za: energię elektryczną, energię cieplną,  

   wodę i odprowadzenie ścieków. 

 

4.Stawka czynszu najmu może być waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

   konsumpcyjnych za okres pierwszych trzech kwartałów każdego roku, ogłaszany przez 

   Prezesa GUS, o ile powyższy wskaźnik będzie dodatni. 

 

5.Opłata za czynsz dokonywana będzie miesięcznie „z góry” do dnia 10-go każdego miesiąca, 

   za który przypada należność. 

 

6.Opłaty za media płatne będą w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. 

 

7. W razie zwłoki w opłacie czynszu za najem pobiera się odsetki ustawowe za opóźnienie. 



 

8.Umowa może być zawarta na okres dwóch  lat od 15 stycznia 2020r. 

 

9.Pomieszczenie przeznaczone jest wyłącznie na prowadzenie punktu sprzedaży artkułów 

   spożywczo – przemysłowych.  

 

 Szczegółowych informacji udziela dział księgowości Domu Pomocy Społecznej w Dębnie, 

 Dębno 27 -  budynek Administracji  tel. 67 286-18-20. 

 

  Pisemne oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta najmu” z podaniem stawki 

  czynszu netto i brutto za 1 m
2 

w stosunku miesięcznym, należy składać w sekretariacie   

  Domu Pomocy Społecznej w Dębnie, Dębno 27 do dnia 07 stycznia 2020r. do godz.9:00.  

 

  Ustalenie najemcy nastąpi na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem 

  finansowym. 

 

 

  Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia   17.12.2019r. 

 

  Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ……………2020r. 

 

 


