Wójt Gminy Sędziejowice

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości lokalu użytkowego położonego
w

Sgdziejowicach przy ulicy Łółlzkiej
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PRZEDMIOT PRZETARGU:
Przedmiotem Przetarł:u jest najem nieruchomości lokalu użytkowego o powierzchni 16,00
m'
położonyw Sędziejowicach ptzy ul. Łódzkiej I Al1 (dzińki nr tóols iraz 70614.,20 obręb
1.

Sędziejowice).

Lokal z Przeznaczeniem na prowadzenie działalnościhandlowej (z wyłączeniem sprzedaży alkoholu),
na okres 5 lat z możliwościąprzedłużenia,
Lokal wyposazony jest w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną.

WNOSZENIE OPŁAT Z TYTUŁU NAJMU:
Cena wywolawcza miesięcznego czyn§zu netto za najem
2.

1 m2 powierzchni wynosi 20o00złlm2.
CzYnsz PłatnY miesięcznie, zgodnie z wystawioną fakturą, w terminie 14 dni od wystawienia faktury.
WYnajmującY ma Prawo z dniem 30 marca kazdego roku do zmiany wysokośói stawki
,u
jednostrorurym powiadomieniem pisemnym, bez konieczności wypowiadania
"ryn"ri
warunków
umowy.
Wzrost stawki czYnszu nię może przekraczać średniorocznego wskźnika cen towarów
usług
konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłoszonego przez ptezesa Głównego urzędu

i

StatystycZnego.
podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z
ustawą o podatkach i opłatach lokalnych
w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy sędziejowice.
oprócz czynszl za najem, Najemca lokalu uĄtkow ego zobońązany tędzie we własnym zakesie
za:wrzeć umowy na dostawy mediów i wywóz niecrystości oraz ponosić koszty z nich wynikające.

,

TERMIN

MIEJSCE PMETARGU:
06.08.2019r. godz, 10.00 (wtorek)
przetarg odbędzie się w siedzibie urzędu
Gminy w sędziejowicach ul. wieluńska
3.
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sala B parler.

4.UDZIAŁ W PRZETARGU:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 500,00 zł na konto GJUK
w Sędziejowicach nr 45 9263 0000 0524 1893 2005 0007 w Banku Spółdzielczym w poddębicach,
najPÓŻńej do dnia 05.08.2019r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środ|ów pieniężnych na
rachunek baŃowy GJUK w Sędziejowicach.
WPłacone wadium Przez lczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet pierwsżego czynszu za
najem.
WaruŃi szczegółowe przetargu , licytacji:
Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcj i, jednak musi nastąpić co najmniej
jedno postąpienie.
Do przetargu mogą przystąpió osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
o swobodzie działalnościgospodarczej.
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PrzedsiębiorcY zobowięani są przedłoĘć: zaświadczenie z lJrzędll Skarbowego o nie
zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych, dowód uiszczenia wadium najpóźniej do chwili

t o zp o

czę cia l icytacj i.

podmioty zamierzające przysląpić do licytacji

-

obowiązane są przedłoĘćogłaszającemu
oŚwiadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do
jego stanu technicznego jakicŃolwiek zastrzeżeń najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
OsobY biorące udział w aukcji zobowiązane są okazaó dokument tożsarnościdowbd osobistv.

,
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Licytacja rozłoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu
tj,20,00ńlm2lnelto.
Postąpienie nie może być ńższe niż 1 ,0O złlnetlo.
zaoferowana cena przestaje wiązaó uczestrrika aukcji, gdy imy uczestnik postąpił cenę
po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzóciń -ogłoszeniu
'aukcję'iwyższą.
zamlnie
udziela
przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyźszą.
podmiot, któremu udzielono przybicia
obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu
w terminie i miejscu wskazanym
v"rynajmującego. \\r p.rypudku uńyńnia się od
,przez
zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wyni kające'z ptzybicia oraz
wadium.
Wadium PozostałYm uczestnikom aukcj i, którzy nie otrzlmaliprzybicia (zostali przelicytowani)
zwraca się po zakończeniu aukcji na wskaz any przeznich rachunók bankowy.
Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
oferent, który wygra ptzetarg zoboitęany będzie do wpłaty kaucji w wysokości2-kotności
wYlicYtowanej miesięcznej stawki czynszu brutto przed poópisaniem umowy. Nie wpłacenie
kaucji Potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i bęizie skutkowało
zatrzymaniem wadium. w przypadku za:warcia umowy kaucja zostanie zatrrymana jako
zabezpieczenie wszelkich roszczęń wynajmu.iącego z tytułu sposobu wykonarria w 'tym
niena.leĄtego wykonania umowy przez Najemcę najmu i po potrąceniu z niej wszelkich
roszczeń wynikających \v rrmo\Ąy najmu. kaucja podlega zwrotowi wraz z odsetkami
wYnikającYmi z umowY rachuŃu bankowego, na którym była ona przechowywana na rachunek
Najemcy.
zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowad zenia przetargu lub jego unieważnienia
z t'zasadnionej PrZYczYnY.Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu zostanie
ogłoszona
w formie właściwejdla ogłoszenia przetargu.

przystosowanie pomieszczeń do prowadzonej
działalnościgospodarczej w zakresie handlu
z zachowaniem waruŃóą określonych w przepisach odr|bnych,
zgodnie z przepisami
sanitamymi) leĄ w gestii Najemcy. Wszelkie ulepszenia
iot atu -ogą óye ,,frrowadzone tylko za
Wynajmujący nie zwraca nakładów poniesio.ry"h ,u p.r"d.iot najmu.
1s9a1 lrl,ajryującego.
oględzin lokalu moźna dokonaó po uprzednim uzgodnieniu z GJuI( w sędziljowicach
tęl. 43-67 -112-26.
Szczegółowe informacje dotyczące ptzetargu można lzyskać w siedzibie GJUK w Sędziejowicach
Sędziejowice-Kolonia 12 lub telefonicznie pod nr 43 67-112-26.
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