Prezydent Miasta Glogowa
Rafael Rokaszewicz
67-200 Glog6w, Rynek l0
Sekretariat Prezydenta Miasta Glogowa rel. 761'126540t i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Gtog6w, dn. 14.05.2018 r.
wRM.DGiGG.0003.8.2018.RK
Pan

Pawel Chruszcz
Radny Rady Miejskiej

w Glogowie

W odpowiedzi na Pana wniosek zgloszony na sesji Rady Miejskiej w Glogowie w dniu
24.04.2078 r. w/s przedstawienia dokumentu w postaci Strategii Rozwoju Publicznej Edukacji
Przedszkolnej oraz um6w zawartych w latach 20Ll-2o77 na nieruchomo5i gruntowq zabudowanq
budynkiem przedszkola przy ul. Gwiaidzistej 16 informujq:
Zawarte w pi(mie nr WRM.DGiGG.0003.5.2018.RK z dnia 10.04.201g r. zdanie.. ,,prognq
zouwo2yi, ie poczynajqc od decyzji podjqtych w 20o1 r., o wiqc likwidocji przedszkola publicznego nr
18 poprzez dziotanio jokie mioly miejsce w roku 2017, tj. pr6bq sprzedo2y tejie nieruchomoaci
w drodze przetargu ustnego nieogroniczonego iwiodczq o tym, ie nieruchomoli ta nie bylo dla Gminy
Miejskiej Glog6w elementem strotegii rozwoju publicznej edukacji przedszkolnel. ", w kt6rym znajduje
siQ stwierdzenie ,,strotegii rozwoju publicznej edukocji przedszkolnej" odnosi siq do dziatari jakie
w stosunku do tej nieruchomoici byty podejmowane na przestrzeni lat 2001-2011 a nie do
dokumentu, kt6ry bylby przyjqty w formie uchwaly Rady Miejskiej.
W zwiqzku z powy2szym w tej kwestii nie mogq sprostai pana oczekiwaniom i przedloiyi
stosownego dokumentu.
odnoszqc siq do drugiej czeici wniosku dotyczacej um6w zawartych w latach 2011-2017 na
nieruchomoji gruntowq zabudowanq budynkiem przedszkola przy ul. Gwiaidzistej 16, przedkiadam
nastqpujqce kserokopie dokument6w:
1" Kserokopia Aneksu do umowy uiytkowania Nr wRM.DGG.6845.1.2011.Ms z 23.!!.2oll
z kserokopiq umowy uiytkowania Nr WPG.DGG.VIIJ2243-Z-ZOOZ z 03.O4.ZOO2 t.

2. Kserokopia umowy dzieriawy Nt 2!J/2072 z t4.O8.ZOIZ r. (Nr WRM-DGG.845.7 .ZOtz.rK\
3. Kserokopia umowy dzieriawy Nr 44/R/ZOL2 z ZL.O9.ZOIZ t.
Otrzymu ia:
l. Adresatj.w.

2.

ala

Sprawg prowadzi: Renata Kapela, tel.

j6/'126544t, e-mail: L,L4oelat@glqp!-!l:t'go!.p!.
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r. do umowy uzytkowania nieruchomodci
zabudowanej
Glogowi e przy ul. Gwiazdzistej 16, z
wafiej w dniu 3 kwietnia 2002 r.
(Nr WPG.DGG.VIL 72243
2/2002) pomijdzy Gmin4 Miejsk4 Glog6w
zwan4 w treSci
umowy WaScicielem a przedszkolem
Ni epublicznym ,,Jarz9binka,' z siedzib4 w Glogowie
zlvanym w trd5ci umowy Uprawnionlan.
poloZonej

sr

Wprowadza sig nastgpuj4ce zmiany:

!

W dotychczasowym g

I umowy, zdanie:

'?rzedmiotem umowy jest rrzgodnienie warunk6w
oddania w u2ytkowanie na okres 10
lat,
z mo2liwoSci4 przedfu2enia tego okresu,
nieruchomoici zabudowanej stanowi?cej
wlasno.d
Gminy Miejskiej Glog6w,', zast?puje
si? zdaniem:
"Przedmiotem umowy jest uzgodnienie warunk6w oddania w u2ytkowanie na
okres l0 rat
i 8 miesigcy, z mo2ciwosci4 przedlu2enia tego okresu,
nieruchomoici zabudowanej
stanowi4cej wlasno ji Gminy Miejskiej
Glog6rv,,.

$2
Pozoslale warunki umowy pozostajq
bez zmian.

I

$3
Aneks spoz4dzono w trzcch jednobrzmiqcych
egzemplarzach, z czego po
I
Przedszkole Niepubliczne
,Jarz9binka,,

.

2.

jednyn otrzymuj4:

Powiatowy O{rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Glogowie
Gmina Miejska Glog6w
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WPG.DGG. V|. 72243 - 2 t 2002

Umowa

uiytkowania

zawarta w oniu .Q1.r.Q!.{.,.... 2002 r. pomiqdry Gminq Miejskq Glog6w, w imieniu kt6rej

dziahj+
1. Zbigniew Rybka - Prezydent Miasta Glogowa
2. Mirostaw Eder - Wiceprezydent Miasta Glogowa
zwanq dalej WlaScicielem, a

Pzedszkolem Niepublicznym ,Jazgbinka' z siedzibq w Glogowie przy ul. Gwia2dzistej t 6,
re orezentowanvm ozez:
'
.

1

...Lidiq...,ltryciuk-

2.

zwanym dalej Uprawnionym.

a

pzedmiotem umowy jest uzgooni"ni" w"*n?01* oddania w uiytkowario na okres 10 la( z
mozliwosci4 przedfurenia tego olcesu, nieruchomosci zabudowanej stanowiqcej wlasnos6
Gminy Miejskiej Glog6w.

s2

.

Gmina Miejska Glog6w jest wlaScicielem nieruchomoSci zabudowanej polo2onej w
Glogowie przy ul. Gwia2dzistej nr 16, oznaczonej numerem geodezyjnym 131 o
powiezchni 4548 m2 - obreb €widencyjny 18 ,Kopemik'.
1

2. Nieruchomosd wymieniona w pkt. 1 zabudowana jest budynkiem pzedszkola. Budynek
wykonany w technologii upzemyslowionej, z element6w wielkoblokowych, calkowicie
podpiwniczony, dwukondygnacyjny, o bryle rozczlonkowanei, wyposazony w instalacje
elektrycznq, wodociqgowq, kanalizacyjnq, gazow4 telefoniczna, centralnego ogzewania
zasilanq z sieci cieplnej popzez wymiennikowy wqzel cieplny zlokalizowany w piwnicy
budynku, wentylacjp mechanicznq. Powiezchnia zabudowy 585,40 m'. Powiezchnia

3

calkowita '1.194,77 m2. Kubatura pomieszczefi 5.726,62 m3.
Nieruchomosc ogrodzona plotem z pret6w stalowych w ramach na slupkach stalowych
osadzonych w cokole b€lonowym. DlugoSC ogrodzenia wynosi 284 m.
Dzialka uzbrojona jest w sieC energetycznq, wodociqgowq, kanal:zacyjna gazowe oraz
telefonicznq.
Teren dzialki w wiekszosci nieutwardzony, porosniety trawl z nasadzeniami w postaci
kzew6w, dzew, iglak6w, kwiat6w. Na czeSci trawiastei ustawiono zabawki hustawki,
karuzele, drabinki, piaskownice.
Wjazd na nieruchomosc wykonano z belonu, miejsca postojowe z asfaltu, chodniki wok6l
budynku idojScia do miejsc zabaw z betonowych ptytek chodnikowych. teczna powiezchnia
utwardzenia wynosi 8 19 m2.

-

3. Dla opi$nej nieruchomo6ci Sqd Rejonowy \,, Glogowie Wydzial Ksiqg Wieczystych
prowadzi ksiege wieczystq KW nr 24962.
4. Ceng nieruchomosci zabudowanej ustalono na kwotq 550.000,00 zl, w tym:
grunt
budynek przedszkola
utwardzeni6 lerenu
ogrodzenie

180.000,00 zl
330.000,00 zl
15.000,00 zt
25.000,00 zl

nieruchomosci odpowiada wartosci rynkowei okre6lonej
majetkowego na dzierl 31.01.2002 r.

cena

pzez

TeaoznawcQ

opisanej w

5
z oniem 0.,(,.0.{,... 2002 r. Wasciciet ustanaiala nieruch.omosci zabudowanej
w
Niepublicznego
Pzedszkola
oto
n"
prawo
uzytkow;ni"
Z nin. ,ro,ry
'Jazgbinka'

Gtogowie.
U

priwniony korzysta z nieruchomosci nieod platnie'

Uprawniony moze korzystad

ze

s4

swego prawa w celu prowadzenia Pzedszkola

niePubllcznego.

Miejskiego w
NaizOr naaiunkcjonowaniem przadszkola pelni Wydzial Oswiaty UrzQdu
Glogowie.

s5

Prawo u2ytkowania wygasa w nastQpujqcych przypadkach:
1 . Ztzea.enia sie przez Uprawnionego.
dzialalnoSci Uprawnionego.
V statutu dogczqcego podJtawowej
bedecei pzedmiotem
prowadzenia
ni;ruchomosci
na
pzei
Upiainiinego
3.
statutem'
ze
niezgodnej
dziatalno6ci zarobkowej

tD
- Z.iiia

u4

kowania

a.KozystaniaprzezUprawnionegozprawauzytkowaniawspos6bspzecznyzninielsze
umow4.

s6

przypadku, o K6rym mowa w S 5 pkt 3. Uprawniony zobowiqzany jest zwr6cid
W+a'Sciiietowi uryskane korzysci wraz z odsetkami ustawowymi'

W

s7
Pozakonczeniuu4^kowaniaUprawnionyzobowiqzanyjestzwr6ci6pzedmiotumowyw

a

stanie niePogorszonym.
-oUowiqiany
jest dokonywa6 napraw i innych naklad6w zYriqzanych ze a/yklym
Up,""nlon,
kozystaniem z zeczy.
2akies innych napraw, a takze pzebudowa lub modemizacja budynku iuz4dze6 wymaga
zgody Whsciciela wyra2onei na pi6mie.

.:

Kosztyeksp|oatacji,napraw,remont6wbiezqcychzwiqzanychzezwyklymkozystaniemz
zeczy, pzebudowy lub modemizacji ponosi Uprawniony'
w istniejacym
k-osd [montow (apitatnych, pz&'tt6re nitezy rozumied wykonywanie pi€rwotnego'
a
stanu
na
odtwozeniu
polegajqcych
obiekiie budowlanym rob6i Uudowtanyctr
nie stanowiqcych bie2qcej konsenracji poniesie WlaSciciel'

se
W sprawach ni€ uregulowanych niniejszq ilmowq mai4 zastosowanie pzepisy Kodeksu
Cywilnego.

s10

Spory, K6r€ mog4 powstac na tl€ realizaaji postanowie.l niniejszej umowy rozstrzygane
uiaipzez sqo wlisciwy ze wzglgdu na siedzibg Wa5ciciela'

s11
Wszelkiezmianyiuzupekrienianiniejszejumowywymagalqpodrygoremniewa2nosciformy
pisemnej w Postaci aneksu.

s12

Umowe sporzadzono w trzech jednobzmiecych egzemptarzach,
egzemplazu otzymujq:

z

1. Pzedszkole Niepubliczne ,Jarzebinka'w Glogo\ ie
2. Zazqd Miasta Glogowa
3. Powiitowy OSrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
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Umowa, dzier2au,v
za\varrn w

G^minq Miejskq

Glog6u. u

Nr Zl I /2012

aniu dl.l, 02,hOrnku* Clog.rure

pomiqdzy:

i_rneniu krorej dzral:r:

\riasra^ Glogowa.,,,i11'
:$;riT;.:'Tl.i-,i,,ii"r':1ent
]r
cnuas'g,acie Skarbnika Gminy

l)ani

,\nnl

Nliejskiej

t\{alicv

darszei czssci

G}.rgi,u '

umow)..

&

Przedszkolem Niepublicznvm-,{AR,Z!B

reprezentorvenr.m przez

Illt,:1.:"::l:;k:il:[]xJ:;:i;;; -;;,',ffi[:"
JN-KA,,

JarzEbLnka,,rv

c,ogo*ic

zrvan4

zostala zarvarta urnowa o nasrgpujqcej
ue(ci:

?

PItZtrDN{ IO'1- Li\{O\\1'
\\ t.
. Wvdzierzawiaj4ct' oiu'iadcza, 2e jest
rvladcicielem nieruchomojci zabudorvan
ej polo2one) rv
Glogos,ie przy ul. Gu,iaidziste j16
rv granicach dzalkj oznaczonej
,
nr
geod. 131 o pow-. 45 ar
+6 m- (+ 548 m) obr. 18
,,I(opermk,,, dla ktcircj Sa
*1, rv G.{ogorvic Wvdzial l(siag
\Viec21.551,cl1 prorvadzi I(si
QgC Wieczvst4 r{wr.E,1Gl 2496/2
2.Miejscowl ' pirn zagospo darorvania
przestrzenn cgo ,,os. Kopernik, '
m. Glogol,a dzialkg gIuntu
nr geod. 1.31 oznacza symbolem
37 U po t prze?,na.cza na celc usiu
g public znych oirviaq.
3.\Vvdzier2a t.raj4cy, oddajc Dzieriav
q, do uzttkorvania i pobicraaia po2 ytk<lw
nieruchomo(6
gruntow4 zabudou,an a- rv celu
statutorwch ti. prowadzetia
Przedszkola Niep rtbliczne gt-r
,,JARZQB INIiA" nt z2 sadach okre( lonych
()1
s, przepisach
t. o svstemic o(rvia
.1. Przcdszkole
56
poz
25
,12 ze zm).
Nie
licznc,,farzgbinka,, zostal o \q?osaione
rr, mienie rucho me o wattoici
1l .402,0221. po z1ikrvid orvanvrn
Przedszkolu publicz
'1

nr.m

d

,

7,

;..1i

i

Przcdmror umo*n dzierzarw_!
pro{n"u
kanarrzlcji

il:tl.i:,,::"*ffo.ua

Nr

18

cl

nr)i.r^",,

oraz rerrn przyleg\, *1.posa2on1. jcsr rv
#;;;;;,;.;;;:';:#;;.,
erektr;,cznej i tereronicznej.
Jest

2. l)orvicrzchr:ra uiyrkorva budvnL,, nr,.t.-r,-r- _,_, :
q,tuiu dzicrzawy *1,no', ,ra,r#|" Prledszkola przyigta do obliczerl miesiqcznego czynszu z

J. Porvierzclrnia u2v*c_,wa rwruka
z Inrventaryzacji Techniczno _ Rudowlanej opracorvanej
architekta z uprarvnicniami budorvlanymi
przez
Nr r rrh;;".r*"
rv luq,m 2012 r.
l:t::,ii i1lt,"i:,.j,urnorl dzrcr:aul zgod:rie usr.rlaj4:

-rTrr),/U\\i(.)\(.. nrcodplatncgo
-" - k,rrrvsfanra
powicrzch0iq uiv,t 'o*a,

rrt..:ili*,osf *icodp.iarneso Ull:r;r.::.r,,

przrZ

z

L)Zier2arrce

pomieszczei

nie

obic.rvch

r:r(.nr.. przyleglcgn dcr budr.nktr przedszkola

,icpubliczrrcg,.r sran,^vi4qig, u'zrdzorrv
plac zabarv

-F

z

at.,a)i".i!rrr",t*t ot

''.h.

!3.

1. Opis rueruchomoici

2.

zabudorvancj otaz rerenu przlieglego, r',, szczcgo nojci stan
technicznv budynku przedszkola,Jarzgbinka", jego l.lposa2enie i umeblorvanie zostanie
strvicrdzone 1r, protokole przcka.zattia sporz4dzonym plzez stron)., rv dtlu podpisania
niniejszej unorw dzier2aul'. Protok6l przekazania sranorvi6 bqdzie lnte$aln4 cz96i i
zal4cznik niniejszej urnollJ dzicrial,),.
Vvclanic Dzier2arvcv przedmioru r,rmcrr1. dziezarw oast4pi s,raz z podp.isaniem przez
obie stotlv protokolu przekazaria, o kt6n'm morva rv $ 3 pkt. 1.
.s"1.

Umorva dzier2arvy obo',vi4zujc od dnia 01 rvrze6nia 2012 roku do dnia 30 czetwca 2013 roku.

CZYNSZ

a

INNE OBCL\ZENIA
s5.

za 725,05m2 porvierzchni uzytkowej budynku Przedszkola Niepublicznego
Dzier|twca
zobow,i4zu.je siq piacii Wy&ierzau.iaj4cemu mresiqcznl czynsz
,Jarzqbrrrka",
dzierzaway rv rvysoko(ci 3 987,78 zi netto slownie: trzy tysi4ce dziervig6set osi.emdziesi4t
1.

lytulem

I

cz) nszn

siedem zlotych 78l 100).
2. Do czynszu obliczonego u' $ 5 pkl 1 doliczonv zostar\e 23o/o podatek od torvar6w i uslug
YAT tj. krvota 917,1921 (slorvrue: dzierviq6set siedemna6cie zlotych 19/100).
3.Dzierialcz. zoborvi4zany jest ui6cii czynsz dzier2a*'ny \.\rrlz z podatkiern od torvar6w i uslug
V..\T tj I4cznie knotg :4904,9721 bmrto miesigcznie (s lorvnie: cz ten' t_vsiqce dziewigiset cz rerl'
zlote t) 7/100, rv ierminic do dnia
nt
2012 r.
a konto Gm.inr, \{iejskiei G}ogciv Bank BGZ s, Glogou,re 60 2030 00.15 1'110 0000
0192 9810.

.1. Miesiqczny czynsz dzieria\vny rvaloryzowany bgdzic od miesi4ca lutego 2013 r. <r
Stedniorocznl, rvskalnik cen rorvar6w i uslug o96lem oglaszanv przez Prezesa GUS rv miesi4cr"r
sq czniu 20 L3 r.

S.Czynsz dzieriau'nt'nic zawiera oplat adnrinistracyjnvc)r oraz oplet licznikowvch (wt-,&, energra

ip)

O

6. Niezale2rue od miesiqcznego czyr\szn z n'tulu dzier2avl dzier2a*'ca ponosil bgdzie koszq,
zu2vcia cncrgii elckwcznci, rvod1, rvr proruadzenia (ciekorv, srrvozu jmieci. ogrzcwarua
pomieszczed, rozm6s' teleforicznvch i u,szvsrkich innych zwi4zanvch z pzcclmiotem dzieriasy.
7.W przlpadku nie uiszczenia rv terminic s'/rv czynszu dzier2arvnego Dzicrial,ca zr:bou,izlzany
jest zaplaci6 WS,dzier2auraj4ccmu odscdri rv rvvsokoici ,s tarvorvej.
8.Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawl, z, dnia 12 sncznia 1991r. o podatkach i oplatach
lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. (r13 zc zm.) zralr.ia sip od podadru.od nieruchomo(ci
publiczne i niepubiiczne jednostki organizacyjne ob]gte systemem odrviatl oraz prorvadz4ce je
orsanv, w zakresie nieruchomo6cr zajgg'ch na dzialalno66 o6wiatow4..

OBO\Y/iAZIi]

D ZIE]TZA WCY

$6.

l.Dzier2arvca zoborvi4zanv jest wykorrl.rvad dzieriarvE zgodnic z zasadami prawidiorvej
gospodarki i nie mo2e zmienia6 przcdmioru dzier2arq'bez zgody Wvdzier2a,,via j:1ccgo r,,rra2oncj
na pi(mie.

Z.Bez zgodl' Wvdzier2arvia]4cego s1'ra2onej na piSmie, Dzier2arvca nic mo2e oddai przedmiotu
clz\erialy osobie Ezecie, do bezplatnego uzvrvauia, ani go poddzierial,ia6.
3.Dzierialca zobowi4zuje sig do u2ywania przed:uioru umorw dzier2a*1, zgodnie z uurowl i je;
przezoaczeticm, z zachowaniem przepis6rv bhp i p. poz.

\i

t,ts

_\Nt

bezpieczenie przedmiom umowry dzier2asr od wszelkiego n'zvka s' calo(ci obci42a
l)zieriarvcg. Wydzier2arvia j4cl oie ponosi oclpowiedzialno(ci za jakiekohviek szkody w mieniu
porvstalc na skutek zdarzed losorllch i ir.rnvch okolicznoici.
S.Bez zgocl,v \Yr'vdzier2arviajqcego Dzier2arvca nic mo2e zmjenjat ptzeznaczeria przedmioru
unrosr dzierZavr', rv szczeg6lno(ci nie mo2c dokon'vrva6 przebudoll budynkr.r oraz jego
pomieszczcri, prze15bek. adep rrcii irp.
(t,Dzictiascz zobos,iqzuje sig do dokonls'ania bieZ4cych drobnych napraw Przedmiofti
dztcr2a*1, na srv6j koszt, celem zachowania go w stanic nic pogorszonym.
7. Przedmi<.rt umoq,-y dzierzat,,' rj. Budynek Ptzcdszkola Nicpublicznego ,Jarzgbrnka" oraz teren
przt"legh, slposaionl jest l' siei urfra-.truknrrv technicznej podziemflei. W przlpadku avarii luir
konieczno6ci remontu \\,,/\r sieci nalcZl o loidr,m czasie zapet'nii dostqp do sieci ekipom
,1.L

t(lnooro\\'vnlinaprnrvcz'm'

Iroz\\L\z-\\rEL.-\{o\\,y

a

$7.
Wvdzier2arviaj4ct mo2e vrporviedziei umou'q bez zachowania temrinu rvryporvie&enia
rv przrpadku gdv:
- Dzier2arvca bez zgody Wvdzier2arviai4ccgo oddaje przedmiot dzieriasl, osobie trzeciei do
i:ezp latnego u2r'rvania albo podddzieriarvia go;
- Dzieriarvca dopuszcza siq zrvloki z zaplat4 czynszu za drva kolejne okresy plamoSci;
- Uit'tkorvanie pve&niotu umos,v dzieriawv jest splzeczne 2 ustaleniami nrliejszej umow1,
dzie:.2al,T.

POSTANOWIENIA KONCO\)TE
JS.

l.

Po zakodczeaiu umov), dzieria*1 Dzieriau,ca zobowr4zanv jest zu'rrlcii przedmiot
dzier2arw rv sanie zgodnvn z. zasadamj prarvidlorvej gospodarki, stosorvnie do przepis6rv o
s vkc,naniu dzier2ctl .
2. Podstarv4 ustalenia stanu techaicznego nieruchornoici po uplwvie

unlorw dzieriasry bgdzie
protok6l zdarvczo-odbiorczl' sporz4dzonv i podpisanv przez obie stront'w dniu 01 iipca 2013 r.
na tctcnie przcdrlionr umor,,r dzier2arw.
se

e

Wszeiliie zmiant

i uzupelnieoia

rwrnagai4 pod +gotem nieu,a2noici formy piserrrnej

rr-.

postacl

aneksu.

\

l0

I

t1

Sport., kt6rc mog4 pos'stai na tlc realizacji postenorvie6 niniejszei umo\lT rozpatqva6 bgdzic
Std rvla(ciwv dla Wydzierzawia j4cegci.

W sprarvach nieuregulorvanvch rv umowie zasrosorvanie maj4 przepisy Kodeksu Cpvilnego.
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Eesci:
ffi;il;;r*;ow;

E l.
zaJrta
zostaje
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Niniejsza uroowa dzieriawy
t
pisemnego nieograniczonego

przeprowa&onego przetargu
Dzierzawcq oferty'
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wvdzierzawiai4cy oSwiadcza' zt

d'

i"'t

polozonej
rlurui"iz"i"f em nieruchomo5ci zabudowanej
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cwiaziltJtli'
* btoeowie p.,v
a"
., ooru.-4s4E m/ obr. l8

wi""ryrty"h
wvDosa2ona

elekryczna i

dzialki omaczonej nr geod'

w Glogowie wvdzial Ksi4g
,,r"*,lill]
Nieruchomosc
prowadzi K:iec? fi""'t'i-k*''LEIG/00024962/
ciepln4
gazowq
kanalizacji sanitamei'

o,ir"l'sfan":gy11

jest w instataclg;*t*i""i#"J=n

dwukondygnacyjny'
oartr'u Ie83 r" wvkonanv

1"]".f""i"i4'-^ -ieruchomosci to obiekt wohostojqcy'

il1ffi:'ffi:;1H'J:"f

"da-v.ao
'ffi;;;;lstz'''
wielkoblokowyoh' Lawy ft:ndamentowe
l-t-'"*""**
w technologii upot*yslo*iol"i

z betonu' Strop nad piwnic4 prefabrykowany'
-t"**"
tl""- u"ti'**.1i' na&iemnych z element6w
S"r-i'"

2elbetowe. Sciany piwnic

kanalowy 2eranski'

Sciany dzialowe
z"'uJ'uj""*rctrti"""'u"toriem.kom6rkowym'
,,""gta
wielkoblokowych
2elbetowe
dziurawki' Klatki schodowe
cegly ceornic^J
murowane
""tty
s"t'orr..o1 kondvgnacjami nadziemnymi
orefabrykowane, czgsciowo
ptyt 2elbetowych zeranskich' Stropodachy
prefaUrytowanych
*i"lok"nulo*ycn
ptyami z we,i,tv mineralnej' pokrvte
;iJplne
ptvtek
z
wentylowane
Tynki wewnetrme
tqcrnikiem stronodach pelny.
trzema warstwani p"pv
^rurioi""j.-N'J- *upit*" kat' III gladkie' w piwnicy cemeltowo
kondygrracji nadziernnych
waoieme nakrapiane Podlogi
cemsntowo
zewnQtrzne
Tynki
II'
kat'
wapierure
ptki"to*"i' pozostalych

*J;;e.
'"tJii

z

"

t<""til;;;]
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w
dt;t';;*e
t O' lastrico' wylozon" plytk-y *tY:-ltilllli
oomieszczeniach posadzki "#*"-*"
w pomieszczentacn
piwJcach sladz. cementowa

w

salach zabaw

z

dla

klepki-

#'Tffi;;;;;;;-*

ptytek ceramicznych'
ai" i'f""f na Sclanach fartuchy z
technologicznych i lazient<ach
drewniana'
pietra rlastikl-wa w piwnicach
poaorni"'[*"'
okienn"
plytowa
Stolarka
drzwiowa wewnetzna drewniana
itolarka
plastikowe'
wejSciowe
Drzwi
kanalizacvina' gazowa' centralnego
Instalacje werrnetrzne:
wgzel cieplny'
""0'q'

*

Ot

\

>e=

i

*to' 'itIJ- t
rgii duti""ynnej
ogrzewania zas\rana z "n

i

poprzez wymiennikowy

I

elektryczna

(w tym siiy),

telefoniczna, wentylacji

mechanicmei, antyrvlamaniowa.
W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia zaplecza
i technicznego z wgzrem cieprnym i wentyratorowni4 kuchenno-magazyrowego

wysokosd pomieszczeri
rv kondygnacji po&iernnej wynosi 2,0 _
2,50 m. Na parterze mieszczq siq sale zajqi
dla
dzieci' przestronna sala rekreacyjna, szatnia, pomies)czenia
administracyjne i socjarne.
Wysokodi pomieszczeri parteru 3,20 nr. Na pigtrze

znajdui4 sig ,Ae atu izi"ci,;;,;"
zapreczem, pomieszczenia perconelu. wysokos6
pomieszczerl pigtra 3,20 m. Teren
dzialki w wigkszo.ci nieutwardzony, porosliety tra*4
z nasadzenir.r a."*, ur"*o*
i kwiat6w, ogrodzony w. calosci plotem z prptOw statowych
w ramach stalowych
na slupkach stalowych osadzonych w
cokole betonowym, brama i furtka od.ir,
*j**
na nieruchomos. w1'mienione na nowe. chodniki
*okot uray*, idojscia do miejsc
zabaw wlo2one prytkami betonowymi.
Na czqsci trawiastej zrokalizowle ,i
,"uu*ti
dla dzieci: orbiter _ twieldz+ 2 huJtawki
lancuchowe, 2 wazki, domek d;i,rfi;
_
przeplotni4 4 piaskownice' w czqsci poludniowo
- wschodniej &ialki usypano g6rkg
saneczkowq.

z

2.

Parametry techniczne budynku wynosz4:
a. Powierzchnia zabudowy _ 5g5.4b m2:
b. powierzchnia og6lna _ i. t 9S,Ob m2; '

c. powierzchnia ury*owa_725,05 t
d. Kubatura budynku _ 5.726,60 mr;

3

Przedszkole Niepubriczne-zostaio wyposazone
w

po zlikwidowanyn, przedszkolu rritri"zoyrr mienie ruchome o warto$ci ,.402,02 zr.
N. i s.ii.ro"rn dnia 14 wrzeinia 2012 r.
zostal dostarczony wykaz sprzQtu do t*wla*ii
L**E 52lg,s3 pny zalo.eni,. ie
sprzEt w/w zostanie dikwidowany wartodi "rni.oiu
"" *"ho*"go zt.

;e;;;k*r;

4.

po

przedszkolu publicznym
-'i3\ziig zlikwidowanvm
Nr t8 iranowii
ri..^sr,"r",#r,,.
ruchomego bgdzie zal4cznikiem do protokolu';;:;*;;; _
.-odbiorczego,
kt6ry zostanie
-__
sporz4dzony w dniu 0l sierpnia 2013;.
Miejsco*y plan zagospodarowanla
nnego ,,os. Kopemik,, m. Glogowa dzialkq
.przes]lz
* c-4. 731 ottacza symboGm
37 Upo'i po^uu nu
,"t,rf prUii"^y"t

{S

""t"

wydzierzawiajEcy oddaje Daer?awcya^o
1r)rio*uuu i pobierania po2ytk6w
gruntowQ zabudowan4 0pisan4 w
'zadainieruchomosc
2,
w
celu
wykonywani a
$
,"t","*v"-rr,
tj. prowadzenia przedszkola Niepublicznego
r^Ju*r'ot
z dnia 07 wrzeSnia 1991 r. o .figgyl" oSriiuty"uqOr.
U. i'ZiOq ,. Nr 256 poz. 2512 ze zm.),
Rozporz4dzenia Ministra Edukacji
yT"a"*E i'Spo; ; G;
a;zoi-e9zn1s!v3
higienv w publicznvch ni"puiti"-v"h io";"
szkolach pr".i'*i""i
(Dz. U..2.2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.), n""p"-a4r"ri"
f,,fi"istra Edukacji Narodowej z dnia
2008 r. w sprawie podsiawv p.oer*no*"i wy"fro*a'ia
33 q"dli"
pl"alr-t"f""i"- J._
ksztalcenia og6lnego w poszczeg6lnych- typaih ,rtOf'1Oi.
u. z 2009, Nr 4, poz. l7),
Poq*r:1 sig mo2liwo.C prowadienia dziaialno.ci ,*lurl": , opi"Lq
3 roku zycia.
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umowa
roku.

\

daer2awy obowi4zuj e od dnia 3ro

rr".o*"

2013 roku do dnia

3I lipca

2018

2

a'
\1-

nast4pi w dniu 0l sierpnia 2013 r'
Wvdanie DzierLawcy przedmiotu umowy dzierzawy
p'toLot" zdawczo - odbiorczego' kt6rv bqdzie
itr",
-t
"ui" "ronv
umowy dzierZawy . .
,t*o*ii ,uia"rnit N, do niniejszej
ptzeznaczonym
3;;;y ,g;frt. ,tt"l"jq, 2e miesi4c sierpief 2013.r' bgdzie-miesiqcem
Ptzedszkola
budynku
na sprawy organizacyjne ztti4zltne Przys.tosowaniem
2013 r'
wrze5nia
edukacyjnej rv driu 01
Niepublicznego ao ,orp,op# alluiutnosti
urymagany
niniejszej umowy
W zrviqzku z powilszttm ezynsz dzierLswny z tytulu
bgdzie od dnia 0l wrze5nia 2013 r'

2

;::zfiilfi"rn'

3

z

CZYNSZ ] INNE OBCIAZENIA

$s.

b:9vtu.- t::[*il:
7.a 725'05 m2 po'wierzchni yz4foy3j
Tytulem
sig placi. wydzierzawiaj4cemu m'esrQczny
"i[-l++pi
Nieoublicznego Dzier*awca zobowiqTuje
zl netto lstownie: osiemnascie tvsiEcv
:;;r""Jrl;;;; * *v.otJsl"j
o.i..r"t caerdzieSci caery dote 05/100)'
zostanie 23yo podatek od towar6w i usfug
Do czvnszu obliczonego * S s pfL i'i"iitzony
tzvdzie{ci cztery ztote
c;rynsztr

I

2

o

il;,';:ffi;";1"3;'it 'iG*"r"'
fitiTl;""

3

zobowiqganv jes

t

czterv tvsi4ce trzvsta

,tlszczao czvnsz.flzietiawtY wraz

z

i l!1u* *1:'!-t"

podatklem 9d qw'a161:r

(slownie: dwa&iescia
uslug vAT, tj. l4cznie r*",EllJTia,ib
dnia 10-eo kaideqo
do
terminie
w
trzy tysiqce sto siedemdziesiqt'o'1"- aoty"t' 18/100)'
konto Gminy Miejskiej
miesiaca. poczvnaiac oA miJaca wrzeSnia ?Qli -r'-rta
I I 10 0000 0le2 9810.

i

i@04s

miesiqca lutego ka2/ego roku'
Uefzi.e
Miesigczny cxynsz dzierlawny waloryzowany
3a
cen towar6w uslug og6lem
poczynajqc od roku 2014' o it"anl'o'o"zny
srycz,iu kaidego roku' Nie stanowi to zrnianv
GUS
zobowiq'zuie siq placi6 nowy czynsz
umowy wyrnagaj4cej formy aneksu, a Dzieriawca
z tym 2e wydzieriawiaj4cy zobowiq.zany
na zasadach i terminach *"r"r"i".;i.*ronycrr,
ciynszu dierzavtnego w formie Faktury
jest zawiadomi6 DzierzawcQ
"
VAT.
w tr]t' .tJrzidzle' w terminie do dnia 15
DzierZavtca zobowiryany bqdzie przedloZyi
5
zamrdnionych os6b z personelu
sieronia 2013 roku, os*iua"IniJ'o faktycznej liczbie
irr"itrt"f u Ni"publicznego ,,Jarzqbinka" w Glogowie'
..
p-"1-iaeri'a*"i' zadeklarowanej liczv os6b z personelu
6
Gtogowie' ustalona z dzieriawcqmiesigczna
Przedszkola Niepublicznego ,,J;Qbil;;
l'S"h za kat'dq
zwiqkszeniu
stawka czynszu aziezawnegl' ie'no moze
siq z dektaracj i zatrudnienia bgd4
niezatrudnionq o.oUe. poyJJyny- nit

4

i;i;;;'o;;,i;"zesa

i

*ttu it

;;i;;'d

;;;i;t;l"sci

;'';;;;i;

;[-^*a,i*i'"

*
iec
*f*iq'-i"

o

kazdorazowo analizowane'
7

8
9

oraz optat wynikajqpych
czynsz dzier2awny nie zawiera oplat administracyjnych
w1'rv6z smieci'

i*'

b,dvil 1'*oaa. "-1*gi"
14o"*unie'
itp')' Koszty te ponosi Dzieriswca'
*odyopadowe
s.-i"t o*,
terminil wlw czynszu dzi:rziYeq: ?1.i.:!u*tu
"apr"il"JLf"
W pr4padku ni"
odsetki w. wvsokoSci ustawowe; '
,"UJJlI*y .i". t z-apl.aci6 Wydzierzawiaj4cemuoplatach
t 99 t r' o poda&ach
inia 12
'i podatku
Na oodstawie an. 7 ust. z ,ut )**i"*v i'
-styczoia
od
siq
zwalnia
Ni ss, poz 613 ??
obigte systemem
jednostki
.organizacvine
od nieruchomo6ci publiczne i niepubliczne
;re'sit nieruchomoSci zajqtych na dzialalnoSc
oswiaty oraz prowadzqce j"

;"'oi:;*;;;#;il;

,,rr","tu'*

iliffi:f d"J.-;;0i0 '
oSwiatowq.

^'''l

";;;-;
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oBowr4zKr DZIERZAWCY

1'

Dzier,zwca

6azi".rzawp

jest

zgodnie zzasadami prawidlowej
y*.IrJ
gospodarki i nie moze zmieniai przedmiotu dziertawy -bez
zgody wfir#;;;;;c"
wyru2onej na pi6mie.
2. Bez zgody Wydzieriannaj.qcego
_wyraZonej na pi5mie, Dzierzawca nie mo2e odda6
p'edmiotu dzierzawy osobie trzeciej
do bezratnelo u2ywania, *i go poaari"J*iuJ.^ Dzier,awca zobowi4zuje. sip do uzywaniu
3.
pria.itt, umowy dzier2awv zsodnie
'EUu,
umow4 i jej przeznaczetiem, z zachowaniem przepis6w p
i f_i"z:'--EYYr
4' 1Dzierzzwca zobowiq,zany jest do przeprowadzaniu iont otiut tr.iyd
zgodnie z a:t. 62
ustawy ,,prawo budowlane" (1.t. Dz,lt. 2010, Nr
243,
poz.
1623'ze
zrn)l
.z
5' ubezpieczenie przedmiotu umowy dzier2awy
oa *sriki"go vrii'-ii"iqr" w caloici
Dzieri:awca. Wydzierzaviajqcy nie- ponosi oapo*i"JirniS"i."i
w mieniu powstale na skutek zdarzeri iosowych i innych
okolicznoSci.
6. Dziefta.wca zobowipuje siE do dokonywar:iu AXiq;in napraw przedmioru
dzier2awy
na sw6j koszt, celern zachowania go
itanie ni" pogo.rronyrn _ trsv. ,,zxyl<Iy zarzpd),.
.w
Sq ro czynnosci, kt6rych, dokonanie
jest niezbidie do normarnego,
funkcjonowania nieruchomo{ci,
wigc .prrr"y. zwrQzane
eksploatacjq
nieruchomoSci, bieZqcym administrowani"m i pircu-,
konserwatorskimi. w skrad
przedmiotu umowy dzieriawy wchodzi r6wniet
teren wok6l trayrk,
g""ri.Iin
dziarki o nr geod. l3l. Do cry.nno.ci w ramach zwyklego
zarzqdtzaricza sig rriwnie,
sprz4tanie, koszenie trawy, od5nieianie itp. przedmiotu umowy
dzier2awy,
7. Bez .zgody wydziertawiai4cego
mo2r zmienia. przeznaczenia
przedmiotu umowy dzier2awy, w szczeg6lnosci
nie mo2e dokonylva6 przebudowy
oraz jego pomieszczei, przer6bi-k, ua"ptu"1 itp. Koszty
9"d.yfu
ula"*r""""r,
i rob6t adaptacyjnych poniesie w zale2no.ci-od p.i""yii"riy.i,
Miasta Dzier2awca lub Wydzierzawiajqcy.
8' Przedmiot umowy dzier2awy, tj. iluiynek przedszkora Niepubliczrego
-v7 oraz teren
ow\.cJt_ wyposazony jest w sieE
technicznei
n"Li-"r";
.infi:astn:krury
awarii lub koniecznoici remontu *,w
sieci nate4 o kazdyi Lzasie-p"1*rc
sieci ekipom remontowym i naprawczym.
zobowiq,zany

jrU"t"iri; ;;k;y

_

,ili.I;"'"G,
z
*

a

D.i"#;;;--;;

-rr*
,rg;d#;;;;;,r";

^

o-r"jp"
;;;{il;

ROZW]A.ZANIE UMOWY
wydzierzawiajqcy mo2e wypowi"ari.e
w przypadku

gdy

.r.nllg

bez zachowania terminu wypol iedzenia

a) Dzierlawca bez zgody WydzierZawiajTego oddaje przedmiot &ierzawy
osobie
.
do bezplatnego uzywania
albo poaari"zu*iu go;
. - F?"i"j
b) Dzierzawca dopuszcza sig zwr okt z r,,pr.at'czynszu za-dwa korejne okresy platnosci;
c) U2lkowanie przedmiotu umowy &ieriawy jest sprzeczne z ustaleniami

,iri":*";

umowy dzier2awy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

$8.
Po zakoriczeniu umowy dzier2awy Dzierlawca zobowiqzany jest
zwr6cid przedmiot
dzierbwy w stanie zgodnym z zasadami prawidlowej gospodarki, stosownie
do
przepis6w o wykonaniu dzierZawy.

)

\-\
4

Q

)

Podstaw4 ustalenia stanu technicznego nieruchomosci po uplywie umowy dzierzarvv
bgdzie protok6l zdau'czo-odbiorc zy sporzqdzory i podpiiany przez obie stiony rv dniu
przekazania nieruchomoici na terenie przedmiotu umowy dzierzawy w oparciu o protok6l
zd,awczo - odbiorczy sporzqdzony w dniu 01.08.2013 r.

Wszelkie zmiany
w postaci aneksu.

i

uzupelnienia rvymagaj

se.
4 pod rygorem niewa2noSci formy pisemnej

$ 10.
mogq powstad na tle realizacji postanowieri niniejszej umowy rozpatrywai
bpdzie S4d wladciwy dla Wydzier2awiaj 4cego.

!n9v, tto."

$ll

W sprawach nieuregulowanych w unrowie zastosowanie maj4przepisy Kodeksu Cywilnego.

a

Umowg sporz4dzono
ze stron.

w

$ 12.
dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzzch

Wydzierzawiaj4cy:
Z .:p.
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po jednym dla

Dzieriarvca:
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