




cznik do Zarz dzenia Nr 2165/2018 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

WYKAZ

wolnych lokali u ytkowych podlegaj cych oddaniu w najem w drodze II publicznego 
przetargu ustnego nieograniczonego na wysoko  miesi cznego czynszu najmu:  

lokal znajduje si  w przyziemiu, w budynku 
stanowi                     

cznej powierzchni u le nego do 

Lokal wyposa ony jest w instalacj  elektryczn                 
(do wymiany) oraz ogrzewanie piecowe. W lokalu brak instalacji gazowej. Lokal wymaga 

no ci zgodnie z ni ej podanymi 
warunkami. 

I. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH 

Zakres prac remontowych  przewidzianych do wykonania w lokalu obejmuje: 

1. Wymian rz tem.
2. Wymian  tablicy licznikowej wraz z zabezpieczeniem oraz zasilaniem.
3. Wykonanie dodatkowych pi
4. Demonta  instalacji wodno-kanalizacyjnej- ok. 10 mb. 
5. Napraw  i dopasowanie stolarki budowlanej (drzwi wej ciowe oraz witryna 

wystawowa) 
6. Wymian  stolarki okiennej 3 szt. 
7. Przygotowanie powierzchni ( z napraw kni cian              

      

II.  TERMIN WYKONANIA REMONTU 
     Termin wykonania remontu ustala si cy. 

1. Przedmiotem publicznego przetargu ustnego (licytacji) jest kwota miesi cznego 
czynszu za najem przedmiotowego lokalu u ytkowego. 

2.  wynosi  Nadmienia si , i  do ceny czynszu 
 w wysoko ci 23%. 

3. Przy przetargu pierwsze post  10 % ceny 

4. Zaoferowana przez uczestnika przetargu ustnego cena przestaje go wi za , gdy inny 
uczestnik zaoferuje cen  wy sz . 



5. Po ustaniu post pie  prowadz cy przetarg ustny uprzedza obecnych, e po trzecim 
obwieszczeniu zaoferowanej ceny dalsze post pienia nie b d  przyj te. Nast pnie 

 zaoferowan  cen , zamyka przetarg na najem lokalu                   
i wymienia jako najemc sz  cen
podstaw cznego czynszu najmu. 

IV . WYSOKO

1. Uczestnik przetargu winien wnie  wadium w wysoko ci  na rachunek 
bankowy  nr  97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 prowadzony przez ING Bank l ski 
S.A., z zastrze eniem, i  uznana na rachunku Gminy Miasta 

niej w dniu 28.11.2018 r.  wadium w kasie Urz du Miasta 
niej w dniu 28.11.2018 r.

2.
samym jest uprawniony do wzi ytkowy oraz 
wskazywa  lokal u

3.  lokalu, zwraca si
wadium w terminie do siedmiu dni od dnia przeprowadzenia przetargu w kasie Urz du 

ankowy, zgodnie z dyspozycj
on  przez uczestnika przetargu po zamkni ciu przetargu.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU: 

1. Uczestnikami przetargu mog  by : 
a) ci do czynno ci prawnych, je

wadium w okre lonej wysoko ci i w wyznaczonym terminie. 
b) ciwie reprezentowane, je  wadium                        

w okre lonej wysoko ci i w wyznaczonym terminie. 
2. W przetargu nie mog  bra

a) Osoby wchodz ie                       
w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami             

n.zm.) 
b) Osoby zalegaj

3. Uczestnik przetargu bezpo rednio przed przetargiem przedstawia 
prowadz cemu przetarg: 
a) cy dane personalne /imi , 

nazwisko, nr pesel oraz miejsce zamieszkania/, a w przypadku osoby prawnej 
dokumenty dotycz ci statutowej, 

b)
c) ciami wobec Gminy 

d)
Przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, e mo e to budzi
uzasadnione w tpliwo ci, co do bezstronno ci Komisji Przetargowej. 

e)  z informacj  o przetwarzaniu danych 
osobowych, stosownie do art. 13 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego                  
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w
w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 



/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 
119 poz.1z 2016 r.)  

VI. WARUNKI FINANSOWE 

1.
2. ostanie zawarta umowa ponosi 

ne od wynajmuj cego. 
3. rzy ul. Browarnej 3/1 w Raciborzu 

zostanie najemc  na poczet czynszu. 
4. pi od zawarcia umowy najmu lokalu, 

. 
5. Podstaw  zawarcia umowy najmu lokalu u
6. Umowa najmu winna by  zawarta w terminie 14 dni roboczych od daty przetargu,                   

o ile wcze niejsze warunki nie stanowi  inaczej. 
7. Celem zabezpieczenia wykonania umowy najmu najemca y u wynajmuj cego: 

a)  trzy miesi
b) weksel in blanco por czony przez osob  trzeci cy b

 do wysoko ci trzy miesi ci czynszowych lub najemca wska e 
osob  trzeci y por czenie. 

8. Jedno z zabezpiecze one w chwili zawarcia umowy. 
enie przez najemc

przeszkod  do zawarcia umowy i utrat  wadium, je eli umowa nie zostanie zawarta w 
terminie 14 dni roboczych od dnia przetargu.  

9. W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zako czeniu, a tak e 
po zako czeniu umowy najmu, Najemca nie ma prawa da
przeprowadzonego remontu.  

10. Poza czynszem najmu, najemca b dzie zobowi nych od 
wynajmuj  do lokalu energii, gazu, wody oraz 
odbioru 

11. W przypadku gdy ustalona  na przetargu wysoko  czynszu najmu b dzie ni sza ni  wysoko
wynikaj ca ze stawek czynszu za 1m2 powierzchni, ustalonych zarz dzeniem Prezydenta 
Miasta, najemca b

12. Poza czynszem najemca zobowi zanych z najmem lokalu, 
 by  wprowadzone jednostronnie przez wynajmuj cego.

13. Najemca zobowi ci.

VII. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU 

1. Podstaw dzie umowa najmu lokalu. 
2. Przekazanie lokalu do remontu  nast pi protokolarnie. 
3. ocz cia zako

obowi zuj ce w okresie remontu okre lone zostan  w umowie najmu. 

VIII. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA REMONTU

1.  prac nadzorowa  b dzie wyznaczony przez Miejski Zarz
2. Uczestnik zobowi h zgodnie z warunkami 

technicznymi, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie okre lone Rozporz dzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  z 2002 Nr 75, p n. zm.). 

3. Uczestnik zobowi zany jest usun  wszystkie usterki zauwa
uniemo liwiaj



4. Wynajmuj cy zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remo
posiadaj ce wymagane uprawnienia.  

5. Wszelkie ulepszenia w lokalu  mog  by  wprowadzone tylko za zgod  Wynajmuj cego i na 
podstawie umowy okre laj

m niewa no ci. 
6. Wszelkie prace dotycz cze

uzgodnie  z Mistrzem Kominiarskim. 

Lokal mo na ogl da , po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem O
Gospodarki Mieszkaniowej Miejskiego Zarz
21 tel. 32 415 43 20.  
        
      PREZYDENT MIASTA 

   




