ZarządzenieNr 52l1l
wÓjta Gminy Ze|azkÓw

z dnia 08 listopada 2011r.
w sprawie powołaniaKomisji Przetargoweji jej składuosobowego w celu
przeprow adzenia pr zetargu ustnego nieograniczonego na najem ni eruchomości
połozonychw miejscowościKol. Skarszewek.

na podstawie art.30ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie
Gminnym (tj. Dz. U z 2001 roku, Nr I 42, poz. I 591 ze zmianami)
zarządzam co następuje :

$1
Powołuję komisj ę przetargowąw następującymskładzie :
l.
2.
3.
4.
5.

Zbigniew Popiołek.. Przewodniczący
MałgorzataStrzałkowska . Sekretarz
.
Jolanta Dudek
Członek
Dawid Zabiriski
Członek
.
Anna Wozniak
Członek

$2
1.Zadaniem komi sji przetargowejj est przygotowanie i przeprowadzenie
przetarguustnegonieograniczonegona najem n.w. nieruchomości:
l/lokal uzytkowy w m. Kol. Sklarszewek, połoiony na parterzebudynku nr 40A, składającySię
ztrzech pomieszczenołącznej powierzchni użytkowej90,00 m2,połoŻonynadziaŁcerr |316,
przeznaczony na działalnoścgospodarczą nieucią7liwą w rozumieniu przepisÓw zawartych w
Rozporządzeniu Rady MinistrÓw z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.Nr 2l3 z f0l0 r' poz.

13e7)

2lnieruchomośćw m. Kol. Skarszewek stanowiąca działkęnr I3l13 o powierzchni 6.600 m2,
zabudowana pawilonem handlowym o powierzchni uŻ. l16,50 m2 i budynkiem
magazynowym o powierzchni uŻ. 272,|0 m2, przęznaczona na działalnośćgospodarczą
nieuciążliwąw rozumieniu przepisÓw zawarĘch w Rozporządzeniu Rady MinistrÓw z dnia9
listopada2004 r. (Dz.U.Nr 213 22010 r, poz.t397 )
Z.Przetargzostanie przeprowadzonyzgodnie z obowią7ującymw Gminie Że|azkow
Regulaminem na najem nieruchomości,z ktÓrym naleĘ się zapo znać
w pok. nr.Z.

$3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

o

REGULAMIN PRZETARGU
NA NAJEM NIERUCHOMOSCI W M. KOL. SKARSZBWEK
$l
l.Przetarg og,taszaWojt Gminy Że|azkÓw, miejsce ptzetarguIJrząd Gminy w Że|azkowie nr
138, tel.l0-6fl 76-91-008,termin:24 listopada}Dll r godz. 10,00.
2.WÓjt Gminy zastrzegasobie prawo:
1/odwołania przetargu,
2l zmiany warunkÓw przetargu,
3l zam|<rli
ęc i a pr zetargu bez wyłoni enia najemcy.
j
3 .Przetarg est ustny nieograniczony.
W przetargu mogąbrać udział'osoby ftzyczne i osoby prawne.
4.Przetarg dotyczy najmu n.w. nieruchomości:
l/lokal uzytkowy w m. Kol. Sklarszewek' połozony na parterze budynku nr 40A, składający
się z trzech pomieszcze o łącznejpowierzchni uĄrtkowej 90,00 m2, połoŻonyna działcenr
1316, przeznaczony na działalnośćgospodarczą nieuciązliwą w rozumieniu przepisÓw
zawaĘch w Rozporządzeniu Rady MinistrÓw z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.Nr 2 |3 z
2010 r, poz. 1397 )
. wyjściowastawkaczynsz najmu 160,00zł + 23yo VAT, postąpienie10,00zł,
- wadium w wysokości160,00zł,
2lnieruchomośćw m. Kol. Skarszewek stanowiąca działkęnr t3l|3 o powierzchni 6.600 m',
zabudowana pawilonem handlowym o powierzchni uŻ. 116,50 m2 i budynkiem
magazlnowym o powierzchni uŻ. f72,l0 m2, przeznaczona na działalnośćgospodarczą
nieuciążliwąw rozumieniu przepisÓw zawarĘch w Rozporządzeniu Rady MinistrÓw z dnia
9 listopada2}}4 r. (Dz.U.Nr 213 22010 r, poz. 1397 )
. wyjściowastawka czynszunajmu 1.000,00zŁ + 23o/oVAT, postąpienie 50,00zł,
- wadium w wysokości1.000,00zł.
Zgodnie z art.3 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia |f sĘcznia 1991 r. o Podatkach i opłatach
lokalnych, najemcajest zobowiryany uiszczać podatek od nieruchomości.
Wyjściowa stawka crynszu jest staw\ą netto, do ktÓrej zostanie doliczony podatek VAT w
wys. 23%.
5.Z projektem umÓw najmu moŻna zapoznaÓ się w lJrzędzie Gminy w Że|azkowie, pok. Nr 2
w godzinach urzędowania.
6.WaruŃiem przystąpieniado przetargujest:
wpłacenie wadium przelewem na konto w Banku Społdzie|czym Ziemi Kaliskiej
olŻę|azkÓw nr 56 8404 0006 2003 0016 2069 0005 w terminie do dnia 2l listopada
b.r.(liczy się data wpĘwu środkÓwna konto Urzędu).
T.Komisj aprzetargowa na 3 dni przedprzetargiem sprawdza:
l/wpłacone wadia i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu.DowÓd wniesienia wadium
przez uczestnika przetargu podlega przedł.oŻeniukomisji przetargowej przed otwarciem
przetargu.
Przetatg moię się odbyc, chociaiby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta
spełniającegowarunki okreŚlone w przetargu.
8.Przetarg przeprowadza komisja przetargowa złoŻona Z pracownikÓw Urzędu Gminy w
Zelazkowie w ilościod 3 do 5 osÓb, powołanaprzęzWojta Gminy Że|azkow.
9.Przewodniczący komisji ptzetatgowej otwiera przetargprzekazując uczestnikom informacje
za.wartew ogłoszeniu o przetargul,oraz podaje do wiadomościimiona i nazwiska lub nazw
albo fi*y osÓb, ktÓre przystępujądo przetargu.

,l h,Ą

l0.Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestnikow przetargu, Że po trzecim
wywołaniu najwyŻszej zaoferowanej stawki czynszu najmu dalsze postąpienia nie zostaną
przyjęte.
l 1.Uczestnicy przetargu zgłaszająustnie kolejne postąpienia stawki czynszu najmu, dopÓki,
mimo trzykrotnego wywołania , nie ma dalszych postąpieri.
lŻ.Przetarg jest wuŻny bez względu na liczbę uczestnikÓw, jeŻeli chociuŻ jeden uczestnik
zaoferowałco najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej stawki czynszu najmu.
l3.Po ustaniu z$aszania postąpieri przewodniczący komisji przetargowej wywołuje
trzykrotnie ostatnią najwyższą stawkę czynsz|J najmu i zamyka przetarg, a następnie
ogłaszaimię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, ktÓra przetatgwygrała.

$2
l.Przewodniczący komisji przetatgowej sporządzaprotokoł przeprowadzonego przetargu.
2.ProtokÓł przeprowadzonego przetargu podpisujzu przewodniczący i członkowie komisji
przetargowej
$3
l.Wadium ZWTacasię niezwłocznie,jednak nie pÓźniej niz przed upĘwem 3 dni od dnia:
odwołania,zamknięcia, uniewaznienia lub zakoirczęniaprzetargll,zzastrzezeniem ust. 2.
2.Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetffigU,ktory ptzetarg wygrał, za|icza
się na poczet pierwszego czynszu najmu.
3.Jeżeli osoba ustalonajako najemca lokalu uĄrtkowego nie stawi się do podpisania umowy
najmu do dnia 30 listopada b.r. organizatot przetargu odstępuje od zawarcia umowy' a
wpłaconewadium nie podlega ZwTotowi, na co uczestnicy przetatgu wyraŻajązgodę.

rąłak

t,ą

UMOWA NAJMU
Zawartawdniu
..201l rw Że|azkowiepomiędzy
GminąZe|azkow,
z siedzibąw62-817ŻelazkÓw138,
imieniu i na rzecz ktorej działawÓjt Gminy Andrzej Nowak
zwanąwdalszejczęściumowy,,Wynajmuj
ącym''
a

$l
Wynajmujący ośw.iadcza,Że jest właścicielemnieruchomościw m. Kol. Skarszewek
stanowiącejdziałkęm 13113o powierzchni 6.600 m2, zabudowanejpawilonem handlowym o
pow. uż. 116,50 m2 oraz budynkiem magazynowym o pow. uŻ. 272"10 m2, dla ktÓrej
urządzonajest Księga wieczysta Kw Nr 67l57 , ktorą oddaje w najem.

$2
Wynajmowane budynki wraz z gruntem wykorzystywane będą pruez Najemcę wyłączniena
działalność
gospodarcząnieucią7liwąw rozumieniu przepisow zawaĘch w Rozporządzeniu
Rady Ministrow z dnia 9listopada}}}4 r. (Dz.U.Nr 213 2f010 r, poz. 1397).

$3
Przekazanie pawilonu handlowego i budyŃu magazynowego wTaZ Z gruntem, opisanych
szczegoł'owow $ 1 niniejszej umowy nastąpiprotokołemzdawczo.odbi orczym.

$4
l.Najemca płacić będzie Wynajmującemu crynsz najmu w wysokości
......+ f3%
VAT miesięcznie(słownie:.......
+ 23 % VAT).
f.Czynszpłatnyjest z gory do 10.go danegomiesiącaprzelewemna konto Wynajmującegow
Banku Społdzie|czymZiemi Kaliskiej olŻe|azkÓw nr 83 8404 0006 2OO30016 2069 0004
wskazane na fakturze wystawianej kaŻdorazowo przez Wynajmującego, stanowiącej
podstawę zapłaty.
3.Uchybienie tęrminÓw zapłatycrynszu powoduje naliczanie odsetek zazwłokę w wysokości
ustawowej.
4.Wysokośćczynszu najmu ulega co roku podwyzszeniu o wskaŹnik wzrostu cen towarow i
usługkonsumpcyjnych,podawanydo publicznej wiadomościprzezPrezesa GUS.
5. Zmieniona stawka czynszu najmu obowiązuje od miesiąca następującegopo miesiącu, w
ktorym ogłoszonowskaźnik,o ktorym mowa w ust.4.
6.Zmiana wysokościczynszu najmu nie wymaga wypowiedzenia warunkow umowy.
7.Zgodnie z art.3ust.l pkt 4 lit.a ustaw z dnia |2 sĘcznia 1991 r. o Podatku.h i opłatach
lokalnych, najemca jest zobowią7any uiszczać takżzepodatek od nierucho*os.i w
wysokościproporcjonalnejdo okresunajmu.

$s
l.Najemca zobowiązany jest uĄrtkować najmowaną nieruchomość zgodnie z jej
przeznaczeniem określonymw umowie i wymaganiami prawidłowej gospodarki.
2.Najemca zobowięany jest do uzgodnienia z Wynajmującym wystroju budynkÓw na
'
zewnątrz, w tym reklamy.
3.Najemca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości wewnątrz i na zewnątrz
najmowanych budyŃow.
4.Najemca zobowiązany jest do zawarcia umowy z zakJadem oczlszczania na wryoz
nieczystości,z ZakłademEnergetycznym na dostarczanię energii elektrycznej i z ZakJadem
Komunalnym Gminy Zelazkow na dostarczaniewody i odbiÓr ściekow.

$6
l.Najemca oświadcza,ie znany jest mu stan techniczny przedmiotowych budynkow
magazlnowęgo i pawilonu handlowego i nie wnosi zastrzeŻenco do ich stanu.
2.Wszelkie koszty związanez adaptacjąorazdrobnymi naprawami obci ryająNajemcę.
3.Najemca ponosi rÓwnież wszelkie koszĘ zwiryane z bieŻącą eksplo atacją najmowanej
nieruchomości.
4.Strony ustalają Że wszelkie nakłady poniesione na przedmiot umowy w okresie
obowią7ywania umowy po jej wygaśnięciu ptzechodzą nieodpłatnie na rzecz
Wynajmującego.
S.Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych nakładow w przypadku
wc ześniejszego r ozwiązania przez ni ego umowy.

$7
Najemca nie moze podnajmować całościlub częścinajmowanejnieruchomości
osobom
trze'cim.

$8
l.Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 1 grudnia 2OIt do dnia 30 listopada
2021 r.
2.Wynajmujący ma prawo rozwięania umowy w trybie natychmiastowym,tj. w terminie 7
!1i od dnia powzięcia wiadomościo naruszeniupostanowieriumowy iawartych w $$ 2' 5 i
7 lub za\eganiaz zapł'atączynszuzadwa pełneokresy.

$e
1.Po zakonczeniu okresu najmu Najemca zobowiązanyjest do zwrotu przedmiotu
najmu w
stanie nie pogorszonym ponad zuŻycie,wynikając
normalnej eksploatacji.
",p,i*idłowej,
2.Zutrot przedmiotu najmu nastąpi po 'po.'ąd'Lniu
i podpisuniu przez strony protokołu
zdawczo-odbiorc zego.

$10
Wszelkie zmiany i uzupełnieniaumowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem
niewazności.

'

$l l
W Sprawachnie uregulowanychpostanowieniamininiejszej umowy
zastosowaniemają
przepisyKodeksucywilnego.
$12
Umowę sporządzonow dwÓch jednobrzmiącychegzemplatzach,po jednym
dla kuŻdejZe
stron.
WYNAJMUJACY:

NAJEMCA:

UMOWA

NAJMU

............... 201| r w Ze|azkowiepomiędzy
Zawartaw dniu
Zę|azkÓw 138,
62-8|7
Gminą Że|azkoW,Zsiedzibą
w imieniu i na rzecz ktorej działa
WÓjt Gminy Andrzej Nowak,
zwanąw dalszej częściumowy,,Wynajmującym''
a

Zwanym w dalszej częściumowy ,,Najemc{'
o następującejtreści:
$l
Wynajmujący oświadcza,Żejest właścicielemlokalu użytkowegow m. Kol. Skarszewek 40A
o pow. uz. 90,00 m', składającegosię ztrzęch pomieszczen, połozonegona parterzebudynku
nr 40A nadziałce nr l316, d|aktorej urządzonajest Księga wieczysta Kw Nr 52222.

$2
Wynajmujący oddaje w najem lokal uzytkowy opisany w $ 1 niniejszej umowy.

$3
Wynajmowany lokal wykorzystywany będzie przez Najemcę wyłącznie na działalność
gospodarczą nieuciązliwą w rozumieniu przepisÓw zawaĘch w Rozporządzeniu Rady
MinistrÓw z dnia 9 listopada2}} r. (Dz.U.Nr 213 z2010 r,poz. |397 ).

$4
Przekazanie lokalu użytkowego opisanego szczegilłowo w $1 niniejszej umowy nastąpi
protokołemzdawczo-odbiorczym.

$s

.Najemca płacić będzie Wynajmującemu czlnsz najmu w wysokości
+ f3o/o
VAT miesięcznie(słownie:.........
+ 23o/o
VAT).
f .Czynszpłatnyjest z gÓry do 10.go danego miesiąca przelewem na konto Wynajmującegow
Banku SpołdzielczymZiemi Kaliskiej olZe|azkow nr 83 8404 0006 f003 00l6 2069 0004
wskazane na fakturze wystawianej kuŻdorazowo ptzez Wynajmującego, stanowiącej
podstawę zapłaty.
3.Uchybienie terminÓw zapłaĘ czynsz|Jpowoduje na|iczanie odsetek za zwłokę w wysokości
ustawowej.
4.Wysokośćczynszu najmu ulega co roku podwyiszeniu o wskaźnikwzrostu cęn towarÓw i
usługkonsumpcyjnych' podawany do publicznej wiadomościprzez Prezesa GUS.
5. Zmieniona stawka czynsz'J najmu obowiązuje od miesiąca następującegopo miesiącu, w
ktÓrym ogłoszonowskaŹnik, o ktÓrym mowa w ust.4.
6.Zmiana wysokościczynszu najmu nie wymaga }vypowiedzeniawarunkÓw umowy.
7.Zgodnie z art.3 ust.l pkt 4 lit.a ustawy z dnia |2 sĘcznia 1991 r. o Podatkach i opłatach
lokalnych, najemca jest zobowiązany uiszczać takżrc podatek od nieruchomości w
wysokościproporcjonalnejdo okresu najmu.

,q

$6
l.Najemca zobowiązany jest uzytkować najmowany lokal zgodnie z jego przęZnaczeniem
określonymw umowie i wymaganiami prawidłowejgospodarki.
2.Najemca zobowiązany jest do uzgodnienia z Wynajmującym wystroju budynku na
zewnątrZ,W tym reklamy.
3.Najemca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości wewnątrz i na zewnątrz
najmowanegolokalu.
4.Najemca zobowiązany jest do zawarcia umowy Z zaVJadęm ocryszczania na wywoz
nieczystości oraz z Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej i z
ZakłademKomunalnym Gminy Żę|azkÓw na dostarczanie wody i odbior ściekÓw.

$7
l.Najemca oświadcza,Że znany jest mu stan techniczny lokalu użytkowego i nie wnosi
zastrzeŻe co do jego stanu.
f .Wsze|kie adaptacjei ulepszenia winny byćkuŻdorazowouzgadnianez Wynajmującym.
3.Wszelkie koszty związanez adaptacją remontembudynku obciąZająNajemcę.
4.Najemca ponosi rÓwnieŻ wszelkie koszĘ związane z bieŻącąeksploatacją najmowanego
lokalu uiytkowego.
S.Strony ustalają Że wszelkie nakłady poniesione na przedmiot umowy w okresie
obowiązywania umowy po j"j wygaśnięciu przechodzą nieodpłatnie na rzecz
Wynajmującego.
6.Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych nakładow w przypadku
wcze Śni ejszego r ozwiązania przez ni ego umowy.

$8
Najemcanie mozepodnajmować
całości
lub częścinajmowanego
lokalu osobomtrzecim.

$e
l.Umowa zost.ajeza,vłarta
Ia czas omaczony od dnia l grudnia 20l 1 r do dnia 30 listopada
2O21r.
2.Wynajmującyma prawo rozwiązania umowy w Ębie natychmiastowym,d. w terminie 7
dni od dnia powzięcia wiadomościo naruszeniupostanowieriumowy zawartychw $$ 3' 6 i
8 |ub zaleganiaz zapłaĄcrynszu za dwa pełneokresy.
$10
l.Po zakonczeniu okresu najmu Najemca zobowiązanyjest do zwrotu przedmiotu najmu w
stanie nie pogorszonym ponad zuŻycie,wynikającę Zprawidłowej,normalnej eksploatacji.
2.Zwrot przedmiotu najmu nastąpi po sporządzeniu i podpisaniu przez strony protokołu
zdawczo-odbiorczego.
$ll
Wszelkie zmiany i
niewazności.

uzupełnienia umowy

wymagają for*y

pisemnej pod rygorem

$12
W Sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.
$13
Umowę sporządzono w dwÓch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŻdej ze
stron.

WYNAJMUJĄCY:

NAJEMCA:

