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ZARZĄDZENIE

NR4/2016

Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu
z dnia 25.02.20t6n
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania nieograniczonych lub ograniczonych

przetargów ustnych na najem nieruchomości (lokali) położonych w Rawiczu, stanowiących
własnośóGminy Rawicz.

§1

1.

Wprowadza się Regulamin przeprowńzania nieograniczonych lub
ograniczonych przetargów ustnych na najem (lokali) nieruchomości
położonych w Rawiczu, stanowiących własnośćGminy Rawicz.

1.

Regulamin przeprowadzanianieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnych na
na najem nieruchomości (lokali) położonychw Rawiczu,

stanowiących własnośćGminy Rawicz stanowi zńączńknr 1 do niniejszego znządzenia.

§2

1. Kierownicy dzińów Zakłńl Usług Komunalnych

w Rawiczu właściwimerytorycznie

zStftupowierzonych im obowipków winni zapoznń się z treściąniniejszego Regulaminu
i przestłzegaó jego postanowień.

2.

Falłzapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu winien być potwierdzony w
oświadczeniu stanowiącym zńączńknr 2 do niniejszego zarządzeńa.

§3
Powołuję stałą Komisję Przetargową w składzie:

1.

P. Jusqma

2.

P. Daniel

3.

P.

Urbaniak -przewodnicząca

Bela- członek

Mirosława Jasiczak- sekretarz

Do zadńKomisji należy przygotowanie, przeprowadzanie i rozstrzyganie przetargów na
najem wolnych lokali użytkowychoraz gruntów będących własnościągminy Rawicz.

§4

l.

Traci moc z-avądzeńeNr 3/2015 zdńa 1.04.2015 Dyrektora 7-akJńuUsfug Komunalnych
w Rawiczu w sprawie uprowadzenia Regularrinu przeprowadzania nieograrriczonych lub

ograniczonych pruetargów ustnych na wysokośćmiesięczrrego cz}mszu zanajett
nieruchomości połozonych w Rawiczu, stanowią,cych własnośćGminy Rawicz.

2.

Zaruądzeńe wchodzi w życie z dniem 25.02.2016r.

Rawicą

dnia 25.02.201 6r.

ZAŁĄCD\IK nr l
Nr

do Zarządzenie

412016

Dyrektora Zakłaill Usfu g Komunalnych
z dńa25.02.2016r.

REGULAMIN
Przeprowadzania nieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnych na najem
nieruchomości położonych w Rawiczu, stanowiących własnośćGminy Rawicz.
§1

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Przedmiotem przetargu jest ustalenie wysokości miesięcznej kwoĘ czps^Lnętto zanajem
nieruchomości.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o nieruchomości -nalezy przezto rozumieć lokal
uĄrtkowy, guruż, grunt pod wynajem.
Kwotę wywoławczamiesięcznego czynszu netto, minimalną wysokośćpostąpienia ) czas
trwania umowy naj mu oraz ewentualn ę prze7Ilaczenie nieruchomo ścii zasńy t ozliczenia
prac remontowych w zakresie określonymprzez Wynajmującego określa każdorazowo
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych.
Wadium ustala się w wysokości kwoty wywoławczego czyrlszltl.
Wysokośćkwoty wywoławczej czynszuw pierwszym postąpieniu przetargowym na najem
nieruchomości nie możę byćńższaniż dotychczasowy cTqszzanajemtej nieruchomości.
W przypadku zakończęnia pierwszego postępowania przetargowego wynikiem
negatywnym, Dyrektor Zakładu Usfug Komunalnych ogłasza drugi przetarg ustalając
czynsz wywoławczy w wysokoŚci7l%o czynszu określonej w pkt.4.
W przypadku zakończęńa drugiego postępowania przetatgowego wynikiem negatywnym,

Dyrektor Zakładu Usfug Komunalnych ogłasza trzęci ptzetatg ustalając czwsz

wywoławczy w wysokości 50% czynszu określonej w pkt.4.
W przypadku zakoitczeniatrzech przetargów z wynikiem negatywnym Dyrektor Zakładu
Usług Komunalnych może ogłaszać dalsze przetaryi lub wynająć nieruchomość w trybie
bezprzetargowym w drodze negocjacji izawlzeó umowę na okres 3 lat.

§2

1. Dyrektor ZakładuUsług komunalnych sporządzaipodEe do publicznej wiadomości
ogłoszenie o przetargl na nieruchomości ustalając warunki najmu nieruchomości, o
których mowa w § 1 zarządzenia. Ogłoszenie zarięszcza się na tablicach ogłoszeń i na
stronach internetowych Gminy Rawicz, co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym
terminem przetargu.Informację o ogłoszeniu przetargu możnapublikować w lokalnej
prasie.
2. W ogłoszeniu o przetargu podaje się:
1) nazwę i siedzibę o$aszającego przetug:
2) informację czy przetarg jest nieograniczory czy ograniczony, rcdzaj tych ograniczeń,
3) termin i miejsce przetargll,
4) ptzedmiot przetatgu (położenie, powierzchnia, opis nieruchomości),
5) czas trwania umowy najmu,
6) ewentualne określeni ę przęznaczęnia nieruchomości,
7 ) kwotę wywoławc zą miesięczne go czy nszu netto or az zastr zężenie, że kw ota ta
zostanie powiększona w umowie najmu o obowipujący podatek VAT, termin
płatno ści,zasńy waloryzacji czynszu.

8) minimalną wysokośó postąpienia, która nie może byó mniejszańż 1% kwoty

wywoławczej mi e sięc zruęgo czy nszu netto,
9) wysokośó wadium, forma, termin i miejsce jego wpłaty,
10) termin oglądania lokalu,

11) informacje na temat struktury własnościnieruchomości, w której majduje się lokal będący
przedmiote m przetar gl;
12) warunek że licytant, który zaofęrowałnajv,yższąkwotęczynszuzobońązanyjest do:
a) ńożeńaw terminie 3 dni od daĘ przetarguw za|entości od statusu prawrrego licytanta:

- w przypadku osób ftzycznych - Nr PESEL, informacji z Centralnej Ewidencji
Informacji o DziałalnościGospodarczej, kopii umowy spółki cywilnej
( o ile takazostałazawarta), decyzji o nadaniu NIP i zaświńczeńa o nrrmerze REGON,
- w przypadku licytantów nie będąpych osobamifizycznymi - aktualnego odpisu z
właściwegoĄestru (opatrzonego daĘ nie wcześniejsząńż 6 miesięcy przed jego
złożeńem), kopii decyzji o nadaniu NIP i zaświńczenia o numerze REGON,
13) zaśrzeżenie,żew przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych

w pkt. |2licytartttraci wpłacone wadium orazprawo do zawarcia rrmowy;
zastrzężenie, że ńe mogą brać udziału w przetargu podmio§ zalegające z
14) zaśrzeżenie,że nie mogą braó udziafu w przetargu podmio§ za|egające z jakimikolwiek
płatnościamiwobec Zakładu Usług Komunalnych.
15) zastrzeżenie, że licytant ptzed przystąlieniem do przetargu jest zobowiązany do
zapoznania się ze stanem technicznym lokalu orazmożĄiwościamiprowadzenia w tym
lokalu działalnościw wybranejbranĘ ( dojście,dojazd, wymagania
techniczno-sanitarne itp.)
16) zastrzeżenie, że nakłady konieczne lub ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb
prowadzonĄ przeznajemcę działalności,dokonywane będą przez niego po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego i wszystkich wymaganych przepisami prawa
pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny kosź bezprawa dochodzenia ich
zwrofu od wynajmującego zaróvłno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu;
17) zastrzeżeńe, zelicytantprzedprzystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do
zapoznania się z regulaminem przeprowńzańanieograniczonych lub ograniczonych
przetargów ustnych na wysokośćmiesięcznego czynszuzanĄem lokali użrytkowych, z
warunkami przetargl zawartymi w ogłoszeniu oraz zę wzotem rrmowy najmu;
18) zastrzeżenie, ze umowę najmu naleĘ podpisaó w terminie luu1znaczonymprzez
wynajmującego, jednak nie później niżw terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia
przetargu,pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy najmu orazwpłaconego
19) zastrzeżenie; że obowiązek uzyskania opinii, zęzwolęńlub decyzji stosownych organów
w przedmiocie możliwościprowadzenia zamierzonej działalnościcią!ry na najemcy;

20) zastrzeżenie,żenĄemcama obowipek wnoszenia należrościzanajem lokalu od
początku obowią,zywania umowy bezwzględu na oczekiwanie na dokumenty określone
w pkt. 19, oraz na wykonanie prac remontowych i przystosowywanie lokalu do
prowadzenia zamierzonej działalności;
21) zaśrzeżenie, że ogłaszającemu przetargprzysługuje prawo odwołania lub
unieważnienia ptzetarga z ważmych powodów, co wymaga uzasadnienia,
22) zastrzeżenie, że najemca zobońązarty będzie do uiszczania podatku od nieruchomości
za nieruchomośćnarzecz Gminy Rawicz
23) zastrzeżenie, że rozstrzygnięcie przetargu następuje po żbtulierdzeniu pod względem
formalnym protokołu przęz Dyrektora Zakładu Usfug Komunalnych,

§3

l.

Przetarg odbywa się w formie licytacji wysokości miesięcznej kwoty czpsnJnetto za
najem nieruchomości.
2. Przetarg uznaje się za ważrry bez względu na liczbę licytantów, jeżeli chociź jeden
licytant zaoferuje co najmniej cenę wywolawcząmiesięcznego czynszu netto.

§4
Przystępujący do przetarguzobowiązany jest wpłacić wadium (nakażdanieruchomość którą
jest zainteresowany) w wysokości podanej w ogłoszeniu w formie gotówki lub przelewem
na wskazane konto Zakłńu Usfug Komunalnych. Wadium winno łvpłynąó nie późńej ńż
na 2 dni robocze ptzed przetargiem. Za datę zapłaty wadium vznĄe się datę wpływu
środków na podany rachunek bankowy Gminy Rawicz lub datę wpłaty w kasie.
,)
Wadium wpłacone przęz licytanta, który wygrń przetarg zalicza się na poczet czyl:rszu, a
wadia wpłacone przez pozostaĘch licytantów zwTacane jest w terminie do 3 dni po
zakończeniu licytacj i.
1
J. Wadium nie podlega zwrotowi orazprzepadanarzeczWynajmującego
jeżeli licytant, który
przystąli
nie
do
zawarcia
umowy
w
i
terminie
miejscu
Wgrałprzetarg
wzrtaczonymprzez
Zakład usług Komunalnych lub nie dopełni formalności związanych z zawarciem umowy.
1.

§5

do

jego

rozpoczęciem powinien pod rygorem
niedopuszc zenia do uczestni częńa w przetargu:
1) podaó komisji dane:
a) w przypadku osób flzycznych imię i nazwisko, adres,
b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek
orgańzacyjnych nie posiadających osobowościprawnej nanłęlfirmę i siedzibę
2) okazać komisji dokumęnt tożsamościewentualnie przedstawić pehromocnictwo do
udziałuw przetarga;
3) okazać oryginał dowodu wniesienia wadium;
4) złoĘćpisemne oświadczenie wg wzoru zŃ. nr 1 do regulaminu.

1. Przystępujący

2.

przetargu przed

Przewodniczący komisji rozpoczyna przetarg i licytanci zgłaszają ustnie w kolejnych
posĘpieniach coraz wyższe kwoty miesięcznego czynszu, dopóki mimo trzykrotnego
wywołania wylicytowanej kwoty czpszu nie ma dalszego postąlienia.

Po trzecim wywołaniu osoba przeprowadzająca przetng informuje licytantów, że uzyskano
najv,ryższą wysokość miesięcznej kwoty czynszu netto ( kwota ta zostanie powiększona w
umowie najmu o obowią4ujący podatek VAT), po czym zarrykaprzetarg oraz ogłaszanazwę
i siedzibę licytanta, który zaoferował najwyższakwotę czynszn.
4. Osoby które nie spełniają warunków przetargowych, przewodniczący komisji nie dopuszcza
do udziału w licytacji.
3.

l.

§6

Przewodniczący Komisji sporządza protokół
podaje:
adres i powierzchnie nieruchomości:

1)
2) termin i miejsce przetargu:
3) informacje o osobach dopuszczonych i
wraz zuzasadnieniem:

prze,prowadzonego przetargu,

w

którym

niedopuszczorLych do uczestniczenia w przetargu,

4) skład komisji przetargowej
5) czastrwartia najmu:
6) kwotę wywoławcza cTynszumiesięcznego
7) wysokośó wpłaconego wadium

z

netto;

oraz numer dowodu wpłaty wrazz informacją o jego
zaliczeńu na po czet cTpsz:.l mi e sięczne go po po dpi saniu umowy naj mu;
8) dane licytantów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1;
9) uzasadnienie r ozstrzy gnięć podj ęĘ ch przez Komisj ę;
10) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę licytanta, który zaofęrowń
najwyższa kwotę czpszu:.
1 1 ) datę sporządzenia protokołu.

2.

Komisja przedkłada protokół do zatwierdzęńa pod względem formalnym Dyrektorowi

1.

Zatwięrdzony przęz Dyrektora Zakładl Usług Komunalnych protokółzprzetargu stanowi
podstawę do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.
Licytari, który wygrał przetarg w terminie 3 dni od daty ptzetatgu składa niezbędne
dokumenty do zawarcia umowy.

2.

1.

2.

3.
4.
5.

Zar ządu Zasobu Komunalne go.

§7

§8

Wynajęcie nieruchomości/lokalu w drodze negocjacji wymaga ogłoszenia o przystąpieniu
do negocjacji zatieszczonego w BIP na tablicach ogłoszeń w Zakładzie Usfug
Komunalny ch i Uruędzie Miej skim Gminy Rawicz.
W ogłoszeniu wskazuje się termin składania pisemnych ofert na wynajęcie, nie krótszy niż
14 dni.
W ofercie na|eĘ podaó oferowaną kwotę miesięcznego czynszu za wynajęcie
nieruchomości/lokalu.
W przypadku ńożeńa dwóch ofert o tej samej wysokości kwoty czynszul wzywa się do
złożenia dodatkowych pisemnych ofert lub przeprowńza licytacj e.
Dyrektor Zakłńu Usfug Komunalnych w Rawiczu podejmuje decyzje co do wynajęcia
nieruchomości/lokalu za najwyższy zaoferowany czynsz lub odstępuj ę od zawarcia umowy
pozostawiając negocjacje nierozstrzygnięte.
Z negocjacji sporządza się protokół.

i

§9

Przetargmożę być odwołany lub uniewa:źniony z waźnych powodów co wymaga uzasadnienia.
Dyrektor Zakłńll Usfu g Komunalnych
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zARzĄDzENlE NR 8/2017

Dyrekloro Zokłodu Usług Komunolnych w Rowiczu z dnio 14.0g.2o17

r.

w sprowie zmiony do

Zorzqdzenio Nr 4/2O16 z dnio 25.02.2016 l. w sprowie:
wprowodzenio Regulominu prueproyvodzonio nieogroniczonych lub ogroniczonych
przetorgów uslnych no nojem nieruchomości (lokoli) położonych w Rowiczu,
slonowiqcych włosnośćGminy Rowicz

§1
W Zozqdzeniu Nr 4/20l ó Dyrektoro Zokłodu Usług Komunolnych w Rowiczu z
dnio 25.02.20|ó r. w sprowie: wprowodzenio Regulominu pzeprowodzonio
nieogroniczonych lub ogroniczonych pzetorgów ustnych no nojem
nieruchomości (lokoli) połozonych w Rowicztl, stonowiqcych włosnośćGminy
Rowicz wprowodzo się nostępujqce zmiony:

w § 3 dodoje się okopit:

"!V przypodku nieobecności klóregokolwiek z członków komisji do skłodu
komisjiwchodziw zostępstwie Poni Agoto Kunicko ]ub Pon Rofoł Nowrot."

§2
Zonqdzenie wchodziw zycie z dniem 14.09.2017

r.

