
Przyrów dn. 22 września 2016

Wójt Gminy Przyrów

ogłasza nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Przyrów, położonego w Przyrowie ul. Rynek 17 

Adres lokalu: Przyrów ul. Rynek 17

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji i KW: obręb Przyrów dz. 991 k.m.2                     
Dla nieruchomości, w której znajduje się lokal Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr CZ1M/ 00001025/0;

Przedmiot przetargu: Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy znajdujący się na parterze  
budynku z wejściem od chodnika,  położonego przy ulicy Rynek 17, będącego własnością 
Gminy Przyrów, składający się z 8 pomieszczeń, o powierzchni 145 m2 wykorzystywanych 
wcześniej na działalność handlową. Lokal posiada dostęp do mediów w tym: instalacje 
elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną;

Czas trwania umowy najmu: czas nieoznaczony;

Przeznaczenie lokalu: lokal przeznaczony jest na działalność handlowa i usługową; 

Kwota wywoławcza: 10 zł (netto) za 1m2 powierzchni lokalu, Do obliczonego według 
wylicytowanej kwoty stawki miesięcznego czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT.

Wysokość postąpienia: minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% kwoty 
wywoławczej  zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek groszy.  

Waloryzacja czynszu: Wysokość czynszu będzie waloryzowany raz w roku o wysokość 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z zastrzeżeniem, że do waloryzacji nie 
dojdzie, w sytuacji, w której w danym roku powyższy wskaźnik przedstawiałyby wartość 
ujemną.                                                                                                                                       
Terminy płatności: Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie z góry do 10 każdego miesiąca;

Wadium: w wysokości 2900,00 zł , należy zapłacić z podaniem dokładnego adresu, lokalu 
oraz nazwy oferenta w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2016 roku.                     
• gotówką w kasie Urzędu Gminy w Przyrowie pokój nr 2 (do godz. 14)                          
• lub przelewem na konto 55 8591 0007 0330 0926 0013 0010                                        
za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy 
Gminy Przyrów lub datę zapłaty w kasie Urzędu Gminy w Przyrowie.

Opłaty eksploatacyjne: 

 energia elektryczna: najemca, po uzgodnieniu z Wynajmującym zainstaluje na własne 
ryzyko i koszt  podlicznik energii elektrycznej wraz z dostosowaniem instalacji w lokalu 
będącym przedmiotem  najmu.
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 woda i ścieki: najemca ma obowiązek zawarcia indywidualnej umowy z jednostką 
dostarczającą wodę i odprowadzającą ścieki.

 usuwanie odpadów: najemca zobowiązany jest do usuwania odpadów komunalnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie gminy Przyrów.

 ogrzewanie: istnieje możliwość po zawarciu przez  najemcę odrębnej umowy.  

Remont i ulepszenia: we własnym zakresie i na koszt własny najemcy, bez dochodzenia 
zwrotu nakładów od wynajmującego zarówno w czasie trwania umowy jak i po jej ustaniu.

Lokal można oglądać w dni robocze, w godzinach pracy urzędu gminy. 

Z dodatkowymi warunkami przetargu tj. regulaminem przeprowadzenia przetargu i wzorem 
umowy najmu można zapoznać się w urzędzie gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7 w 
pokoju 14.   

Przystępujący do przetargu winni zapoznać się ze stanem technicznym lokalu oraz 
możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branży. Obowiązek 
uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji w przedmiocie prowadzenia wybranej działalności 
ciąży na najemcy.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7 pokój 14 w 
dniu 10 października 2016 o godz. 1000.

Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji wysokości miesięcznej stawki czynszu 
netto za 1 m2 powierzchni lokalu.

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec 
Gminy Przyrów ponadto  przed przystąpieniem do przetargu każdy z licytantów zobowiązany
jest do zapoznania się z regulaminem przetargów i warunkami zawartymi w ogłoszeniu.  

Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem 
niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu podać komisji dane:

 - w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, nr PESEL

 - w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę / firmę i siedzibę.

 Okazać komisji dokument tożsamości oraz przedstawić ewentualne pełnomocnictwo 
do udziału w przetargu, a licytanci inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z 
właściwego rejestru ( opatrzonego datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą 
przetargu) wraz z oświadczeniem oferenta o zgodności zawartych w nim informacji ze
stanem faktycznym na dzień przetargu.

 Okazać dowód wniesienia wadium. 

 Złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania 
nieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznej 
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stawki czynszu netto za 1m2 powierzchni za najem lokali użytkowych stanowiących 
własność Gminy Przyrów, z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i z wzorem
umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

Licytacja: Przetarg odbywa się w formie ustnej licytacji wysokości miesięcznej stawki 
czynszu netto za 1m2 powierzchni lokalu. Przetarg uznaje się za ważny bez względu na liczbę 
licytantów, jeżeli chociaż jeden licytant zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej 
kwoty wywoławczej miesięcznej stawki czynszu netto.

Po przeprowadzonej licytacji licytant, który wygrał licytację podaje do protokołu 
przetargowego szczegółowy rodzaj działalności, która będzie prowadzona w lokalu oraz że 
zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i możliwościami prowadzenia w tym lokalu 
działalności w wybranej branży i nie wnosi zastrzeżeń. Przed podpisaniem umowy licytant 
zobowiązany jest złożyć pisemne zaświadczenie o niezaleganiu z jakimikolwiek płatnościami 
wobec Gminy Przyrów.                                                                                                                 
Umowa najmu nie będzie zawarta, a wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy, w 
przypadku niespełnienia warunków o których mowa powyżej,  przez licytanta który wygrał 
przetarg, lub stwierdzenia, że złożone przez wygrywającego przetarg dokumenty, 
oświadczenia są nieprawdziwe. 

Umowę najmu należy podpisać w terminie i miejscu wyznaczonym przez Gminę, jednak nie 
później niż w terminie jednego miesiąca od daty przetargu. W przypadku uchylania się od 
zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Gminę, przez licytanta, który 
przetarg wygrał, licytant traci nabyte w drodze przetargu uprawnienia a wniesione wadium 
ulega przepadkowi na rzecz Gminy Przyrów, chyba, że przekroczenie terminu podpisania 
umowy nastąpiło z winy Gminy. 

Najemca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy najmu do złożenia 
zabezpieczenia należności  wynajmującego  względem najemcy  wynikających  i/lub 
związanych ze stosunkiem najmu, w wysokości  3- miesięcznego czynszu wraz z podatkiem 
VAT, w formie kaucji pieniężnej.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony z ważnych powodów, co wymaga 
uzasadnienia.
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