
Zalacznik do Zarzadzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Niebylec
z dnia 28 lutego 2013r

OGLOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Niebylec dzialajac w oparciu o art. 13 ust. 1; art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 4 i
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 201Or
Nr 102 poz. 651 z pózniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 Rozporzadzenia Rady
Ministrów z dnia 14 wrzesnia 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2004r Nr 207 poz. 2108) oraz § 95 ust. 2
Statutu Gminy oglasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat
lokalu uzytkowego mieszczacego sie w Niebylcu Nr 24, (byly Osrodek Zdrowia)
stanowiacego wlasnosc Gminy Niebylec.

Lokal uzytkowy o powierzchni 38,20 m2

Lokal przeznaczony jest na prowadzenie w nim uslug medycznych.
Lokal sklada sie z trzech pomieszczen o wymiarach: 18,70 m2; 10,50 m2 i 9,00 m2.
Wyposazony jest w urzadzenia wodno- kanalizacyjne, energie elektryczna oraz
instalacje centralnego ogrzewania.
Cena wywolawcza czynszu za lokal wynosi 600 zl netto (slownie: szescset zlotych)...
mIesIeczme.
O wysokosci postapienia decyduja uczestnicy przetargu, z tym, ze postapienie nie moze
wynosic mniej niz 1% ceny wywolawczej z zaokragleniem w góre do pelnych dziesiatek
zlotych, w tym przypadku 10,00 zl.
Przetarg odbedzie sie w dniu 03 kwietnia 2013r o godz. 10,00
w swietlicy UG w Niebylcu (pok. Nr 11).

Warunkiem przystapienia do przetargu jest wplacenie wadium w wysokosci
jednomiesiecznego czynszu za lokal wedlug ceny wywolawczej.

Wadium nalezy wplacic w kasie Urzedu Gminy do dnia 27 marca 2013r w godzinach
pracy Urzedu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedlozeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.

Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny

iew Korab



Warunki przetargu:

1. W przetargu moga brac udzial osoby fizyczne i prawne.
2. Osoby fizyczne uczestniczace w przetargu powinny posiadac dokument tozsamosci, a

przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tozsamosci zobowiazani sa przedlozyc
komisji przetargowej stosowne pelnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na
przetargu.

3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedlozeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.

4. Przewodniczaca komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazujac uczestnikom
przetargu informacje o przedmiocie przetargu, podaje do wiadomosci imiona i nazwiska
osób, które wplacily wadium i zostaly dopuszczone do przetargu.

5. Przewodniczaca komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, ze po trzecim
wywolaniu najwyzszej zaoferowanej ceny dalsze postapienia nie zostana przyjete.

6. O wysokosci postapienia decyduja uczestnicy przetargu, z tym, ze postapienie nie moze
wynosic mniej niz 1% ceny wywolawczej z zaokragleniem w góre do pelnych
dziesiatek zlotych, w tym przypadku 10 zl

7. Uczestnicy przetargu zglaszaja ustne kolejne postapienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego
wywolania nie ma dalszych postapien.

8. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestników przetargu, jezeli chociaz jeden
uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postapienie powyzej ceny wywolawczej.

9. Po ustaniu zglaszania postapien przewodniczacy komisji przetargowej wywoluje
trzykrotnie ostatnia, najwyzsza cene i zamyka przetarg, oglaszajac imie i nazwisko osoby,
która przetarg wygrala.

10. Wadium wplacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza sie na
poczet ceny wynajecia lokalu.

11. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrala przetarg uchyli sie
od zawarcia umowy najmu.

12. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zwraca sie niezwlocznie po
zamknieciu przetargu.

13. Protokól z przetargu stanowi podstawe do zawarcia umowy najmu
14. Zastrzega sie prawo odwolania przetargu bez podania przyczyn.

W sprawach wymagajacych dodatkowych wyjasnien informacje mozna uzyskac w Urzedzie
Gminy pok. nr 16 tel. (0-17) 277 39-93.


