
Załącznik Zarządzenia Nr 164/2013
Wójta Gminy Niebylec

z dnia 12 listopada 2013r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1; art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 201OrNr 102 poz.
651 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r Nr 207 poz. 2108) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat pawilonu handlowego wraz z
zapleczem magazynowym, posadowionym na działce nr 73/5 położonej w Niebylcu.
stanowiącego własność Gminy Niebylec.

Pawilon przeznaczony jest na prowadzenie w nim działalności handlowo -usługowej.
Powierzchnia użytkowa pawilonu to 40,0 m2. Lokal wyposażony jest w energię elektryczną
oraz instalację wodno - kanalizacyjną.
Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.
Cena wywoławcza czynszu za najem lokalu wynosi 300 zł netto (słownie: trzysta złotych)
rmesięczme.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, w tym
przypadku 30,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013r o godz. 9,00
w świetlicy UG w Niebylcu (pok. Nr 11).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jednomiesięcznego
czynszu za lokal według ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy do dnia 12 grudnia 2013 r w godzinach
pracy Urzędu.

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

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

lNY

nrab



Warunki przetargu:

l) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne
2) Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości,

a przedstawiciele osób prawnych, oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są
przedłożyć komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby
prawnej w przetargu.

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

4) Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom
przetargu informacje o przedmiocie przetargu, podaje do wiadomości imiona i nazwiska
osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu.

5) Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim
wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

6) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych, w tym przypadku 30,00zł.

7) Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego
wywołania nie ma dalszych postąpień.

8) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9) Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje
trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, ogłaszając imię i nazwisko osoby,
która przetarg wygrała.

10) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
czynszu wynajmu lokalu.

II) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się
od zawarcia umowy najmu lokalu.

12) Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po
zamknięciu przetargu.

13) Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy pok. Nr 16 tel. (0-17) 277-39 -93


