Budziszewice 15.06.2016r.
OGtOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie Zarzqdzenia Nr 24/2016 Wojta Gminy Budziszewice z dnia 15 czerwca 2016r.
Wojt Gminy Budziszewice
ogtasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu uzytkowego stanowiqcego
wtasnosc Gminy Budziszewice.
Przedmiot przetargu:
Lokal o pow. 167,41 m 2 , znajdujqcy sie, na parterze wolnostojgcego murowanego budynku przy ul. J. CH.
Paska 85 w miejscowosci Budziszewice, w Yi cz^sci stanowiqcy wtasnosc Gminy Budziszewice, potozonego
na dziatce o numerze 747 - KW 45692.
Dziatka potozna jest przy drodze wojewodzkiej Ujazd - Koluszki . Wjazd na dziatke. oraz dojscie do lokalu z
ulicy J. Ch. Paska. Teren przed budynkiem utwardzony kostka..
DIa terenu dziatki 747 gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z uchwata. Rady Gminy Nr XIX/77/2000 z dnia 27 wrzesnia 2000 roku zatwierdzaja.ca. studium
uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Budziszewice dziatka nr 747
potozona w Budziszewicach okreslona jest w studium jako tereny rozwojowe z m.p.z. p.
Wedtug obowia.zuja.cego do 31 grudnia 2003r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy nieruchomosc potozna jest w strefie ustugowo - handlowej.
Opis lokalu:
Powierzchnia - lokal do wynaj^cia 167,41 m2.
Ksi^ga wieczysta - 45692
Lokal dotychczas wykorzystywany na cele handlowe.
Sposob zagospodarowania - w dalszym ciqgu na w/w cele.
Dane konstrukcyjno - materiatowe lokalu:
- stolarka okienna PCV,
- we, glazura i terakota,
- posadzka glazura i lastrico,
- budynek w ktorym miesci si$ lokal posiada podjazd dla osob niepetnosprawnych,
- od zewn^trz sciany ocieplone styropianem,
- drzwi zewnejrzne aluminiowe,
- lokal podta.czony do kanalizacji sanitarnej.
Instalacje w ktore wyposazony jest lokal: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania.
Najem lokalu - na okres 6 lat.

Cena wywotawcza czynszu - nie nizszy niz 2.600,00 zt ( brutto ) miesie,cznie stownie: dwa tysiqce
szescset zt 00/100.
Termin wnoszenia czynszu: co miesiqc, do 25 - ego dnia kazdego miesiqca.
Najem lokalu poza czynszem najmu zobowiqzany be^dzie do optacenia podatku od nieruchomosci.
Optata za czynsz najmu obejmuje rowniez koszt ogrzewania oraz koszt wywozu nieczystosci statych pojemnik o pojemnosci 11001.
Zuzycie energii elektrycznej nalezy do osobistego rozliczenia Najemcy z dostawca. energii.
Optaty za dostarczenie wody zimnej oraz odprowadzenie sciekow wedtug indywidualnego rozliczania
najemcy na podstawie odr^bnej faktury.
Zasady aktualizacji optat: wedtug ustaleh zawartych przez strony w umowie nie cz^sciej jednak niz raz w
roku.
Termin zagospodarowania lokalu: w ciqgu miesiqca po podpisaniu umowy.
Udziat w przetargu:
Warunkiem przyst^pienia do przetargu jest wptacenie wadium .
Wadium w wysokosci 2.600,00 zt nalezy wptacic na konto Gminy Budziszewice PBS Tomaszow Maz/o
Budziszewice nr 78 8985 0004 0040 0400 0055 0006 , najpozniej do dnia 15 lipca 2016r.
Dowod wptaty wadium nalezy przedtozyc Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Uczestnicy przetargu winni okazac takze dowod osobisty , a przedstawiciele osob prawnych zobowiqzani
sa. do przedtozenia umocowania do zacia^gania zobowiqzari w imieniu i na rzecz tych osob.
Wadium przepada na rzecz Gminy Budziszewice w przypadku, gdy osoba , ktora przetarg wygrata uchyli
si$ od zawarcia umowy najmu.
Wptacone wadium przez uczestnika przetargu , ktory przetarg wygra zalicza si$ na poczet pierwszego
czynszu za najem. Pozostatym uczestnikom przetargu wadium zwraca si$ niezwtocznie jednak nie pozniej
niz przed uptywem 3 dni po zakohczeniu przetargu, na podany przez uczestnika rachunek bankowy.
Termin przetargu:
Przetarg odb^dzie SJQ w dniu 18.07.2016r. o godzinie 10 °° w Sali Posiedzeri Urz^du Gminy w
Budziszewicach ul. J.Ch. Paska 66 A.
Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyzszej stawki czynszu za 1 miesiqc.
Uczestnik ktory zaoferuje najwyzszq cenQ w wyniku przeprowadzonego
ustnego wygrywa przetarg.

przetargu nieograniczonego

Oferent, ktory wygrat przetarg zostanie powiadomiony w terminie 7 dni pisemnie lub telefonicznie o
terminie i miejscu zawarcia umowy.
Zastrzega sie. prawo odwotania przetargu lub jego uniewaznienie bez podania przyczyny.
Szczegotowe informacje dotyczqce przetargu mozna uzyskac w siedzibie Urz^du Gminy Budziszewice ul. J.
CH. Paska 66 pokoj nr 2 lub telefonicznie pod nr ( 44 710 23 89 w.22 ).
Osobq uprawniona, do udzielenia informacji w sprawie przetargu jest. p. Monika Skorzyc^a pracownik
Urz^du Gminy.

