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GMlNA RAWlcZ

ZAKŁADu§tucKOMUNAI|{YGH
63.900 Rawicz ul. ltliniary 4b

NlP599ł87'10'57

ZAF.Z ĄDZ E NI E NR

2/2019

wRawiczu

DyrektoraZal<|aduUsługKomunalnych
z dnia 4,1L.20l9r,

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania nieograniczonych lub ograniczonych

przetargów ustnych na wysokośćmiesięcznego czynszu na najem nieruchomości (lokali)
położonych w Rawiczu, stanowiących własnośćGminy Rawicz.

§1
1. Wprowadza się Regulamin przeprowadzania nieograniczonych lub
o

graniczony ch przetargów ustnych na wysokośó miesięcznego czynszu rLa

,uj"-

,..

(lokali) nieruchomości połozonych w Rawiczu, stanowiących własność

Gminy Rawicz.
2. Regulamin przeprowadzanianieograniczonych

lub ograniczonychptzetargów

ustnych na

na wysokośćmiesięcznęgo azytlszv zanajemnieruchomości (lokali) połozonych w

Rawiczu, stanowiących własnośóGminy Rańcz stanowi zńączniknr 1 do niniejszego
zanądzenia.

§2

1. Kierownicy dzińów ZakładuUsługKomunalnych

w Rawiczu właściwimerytorycznie

ztyllńupowierzonych im obowiązków winni zapoznać się z treściąniniejszego Regulaminu

i przestrzegaó jego postanowień.

2.

Faktzapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu winien być potwierdzony w
o

świadc

zeniu stanowi

.r.l,^l!.

ą cy

m zńączŃk nr ż do niniej

§3
Powołuję stałą Komisję Przetargową w składzie:

-

1.

P.

Daniel Bela

2.

P.

Ewelina Matysiak

3.

P.

Mirosława Jasiczak- sekretarz

przewodniczący

- członek

sz

e

go zar ządzenia.

_r
Do zadń Komisji na)eży przygotowanie, przeprowadzanię irozsttzygartie przetargów na
najem wolnych lokali uzytkowych oraz gruntów będących własnościągminy Rawicz.

W przypadku nieobecnościktóregokolwiek z cńoŃów komisji do składu komisji wchodzi w
zastępstwie Pani Agata Kunicka lub Pan Rafał Nawrot.

§4
1

.

Traci moo zarządzenie Nr 8/20 l 9

z

dnia 25 .06.2019r. Dyrektor a ZakJadu Usług

Komunalnych Rawiczu w sprawie wprowadzęnia Regulaminu przeprowadzania
nieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnych na wysokośćmiesięcznego czynszu
na najem nieruchomości (lokali) połozonych w Rawiczu, stanowiących własnośćGminy Rawicz.

2.

Zaruądzenie wchodzi w życie z dniem 4.11.2019r.

Rawicz, dnia

4. l

1.20l9r.

Podpis Dyrektora Zakladu

ZAŁĄCZNIK nr

do Zarządzenie

1

Nr 2l20I9

Dyrektora Zakładv Usług Komunalnych
z dnia 4.11.2019

REGULAMIN
przeprowa dzania nieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnYch na najem
nieruchomości położonychw Rawiczu, stanowiących własnośćGminy Rawicz.

§l
przedmiotemprzetargu jest ustalenie wysokości miesięcznej kwoty czynszunętto zanajem
nieruchomości.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o nieruchomości -należy przez to rozumieĆ lokal
uzytkowy, gataiz, grunt pod wynajem.
2. Kwotę wywoławcza miesięcznego czynszu netto, minimalną wysokośó postąpienia , czas
trwania umowy najmu oraz ewentua|neptzeznaczęnie nieruchomości i zasady rczliczenia
prac remontowych w zakresie określonympIzezWynajmującego określa każdorazowo
Dyrektor Zal<ł,adu U sług Komunalnych,
3. Wadium ustala się w wysokości kwoty wywoławazego czynszu.
4. Wysokośćkwoty wywoławczej czynszuw pierwszym postąpieniu przetargolvym na najem
nieruchomości nie możębyóniższaniz dotychczasowy azynszzanajemtej nieruchomoŚci.
przypadku zakończęnia pierwszego postępowania przetargowego wYnikiem
5.
negatywnym, Dyrektot ZakŁadu Usług Komunalnych w Rawiczu ogłasza drugi Przetarg
usialając czylszwywoławczy w wysokości 90% czynszu określonej w Pkt.4.
6. W prŻ}padku zakończenia drugiego postępowania przetargowego wynikiem negatYwnYm,
Dl,rekioi ZakJńu Usług Komunalnych w Rawi czu ogŁasza trzęci przetarg ustalając czynsz
wywoławczy w wysokości75Yo czynszu okreŚlonej w pkt.4.
7. W przypadku zakonczęniatrzęchprzetargów z wynikiem negatywnym Dyrektor Za|<ładu
Usiug-Komunalnych w Rawiczu możę ogłaszaó dalsze przetargi lub wynająó nieruchomoŚĆ
w trybie bezprze,targowym w drodze negocjacji i zawrzęć umowę na okres 3 lat.

1.

,

W

§2

1. Dyrektor Zal<ł.ailtUsługKomunalnych w Rawiczu sporuądzai podaje do Publicznej wiadomoŚci
o§łoszenie o przetargu na nieruchomości ustalając waruŃi najmu nieruchomoŚci, o
kńrych ,no*u w § l zarządzęnia, Ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń i na
lvqYznaczonYm
stronach internetowych Gminy Rawicz, co najmniej na 10 dni przed
terminem ptzetatgu.Informację o ogłoszenilprzetatgu mozna publikowaĆ w lokalnej
prasie.
2. W ogłoszeniu o ptzetngu podaje się:

i siedzibę ogłaszającego przetarg,
2j informacj ę czy prietarg jest nieogranicz ony czy ograniczony, rodzaj tych ograniczeń,
3) termin i miejsce ptzetargu,
4) przedmiot przetargu (połozenie, powierzchnia, opis nieruchomości),
5) czas trwania umowy najmu,
6) ewentualne określenie przeznaczęnia nieruchomości,
7j- kwotę wywoławc ząmissięcznego czynszu netto otaz zastrzeżenie, że kwota ta
zostanie powiększona w umowie najmu o obowiązujący podatek VAT, termin
płatno ści,zasady w alory zacji czy nszu,
1) nazwę

8) minimalną wysokośó postąpienia, która nie moze być mniejszaniż

1%

kwoty

wywoławczej miesięc znęgo czyns^) netto,
9) wysokośó wadium, forma, termin i miejsce jego wpłaty,

10) termin oglądania lokalu,
tt
informuÓ;" nu tęmat struktury własnościnieruchomości,w której znajduje się lokal będącY

j

przedmiotem przetargu,

12) warunek że licytant,

ńóry zaofęrowaŁnajwyższąkwotę czynszlJzobowiązanYjest

do:

a) złożeni'aw terminie 3 dni od daĘ przetarguw za|eżnoŚci od statusu Prawnęgo licYtanta:
_ w przypadku osób ftzycznych- Nr PESEL, informacji z Centralnej Ewidencji
Informacji o DziałalnościGospodarczej,kopii umowy spółki cywilnej
( o ile takazostałazawarta),
- w przypadku licytantów nie będących osobamifizycznymi - aktualnego odPisu z
właśóiwąorejestiu (opatrzonego datą nie wcześniejsząniz 3 miesięcy Przed jego
zLożeniem),

13) zastrzeżenie, żew przypadku niedopełnienia któregokolwiek z waruŃÓw

okreŚlonYch

w pkt, 12 licytant traci wpłacone wadium ofaz prawo do zawarcia umowy,
jakimikolwięk
14) złstzeżenie-, żenie mogą btaó udziału w przetargu podmioĘ zalegające z
płatnościamiwobec Zal<ŁadlUsług Komunalnych w Rawiczu,
15) zastrzeżenie, że licytant przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do
zapo7nania się ze stanem technicznym lokalu orazmożliwościamiprowadzenia w tYm
lokalu działalnościw wybranejbtanży ( dojście,dojazd, wymagania
techniczno-sanitarne itp.),
16) zastrzeżenie, że nakłady konieczne lub ulepszenia w lokalu poczynione dla Potrzeb
prowadzonĄprzeznajómcę działalności,dokonywane będą ptzęz niego po uPrzednim
uzyskaniu pisimnej zgody wynajmującego i wszystkich wymaganych przepisami Prawa
pozwoleń iopinii, we własn}m zakręsie i na własny kosńbezprawa dochodzenia ich
zwrotu od w}najmującego zarówno w trakcie trwania umowy jak i Po jej ustaniu,
|7) zasttzeżenie, ze-licytant-przedprzystąpieniem do przetargu jest zobowiązanY do
zapoznania się z regulaminem przeprowadzanianieograniczonych lub ograniczonYch
prŻetargów ustnycńna wysokośćmiesięcznego czynszu zanajem lokali uzYtkowYch, z
waruŃami ptzetargl zawartymi w ogłoszenil oraz zę wzorem umowy najmu,
I8) zastrzeżenie,że umowę najmu ta|eży podpisaĆ w terminie luqYzrraczonYmPrzęZ
wynajmującęgo, jednak nie później niz w terminie 14 dni od daty rozstrzYgnięcia
pizetargi,pod,ygo..m utraty prawa do zawarcia umowy najmu orazwPŁaconego
wadium,
19) zastrzeżenie, że obowipek uzyskania opinii, zezwoleńlub decyzji stosowrrych organów
w przedmiocie możliwościprowadzeniazarrięrzonej działalnościciryY na najemcY,
20) zńtrzeżenie, że najemcami obowiązek wnoszęnia nalezności za najem lokalu od
początku obowiąz}wania umowy bezwzględu na oczekiwanie na dokumęntY okreŚlone
* pkt. 19, orazna-wykonanie prac remontowych i przystosowywanie lokalu do

prowadzenia zamiętzonej działalności,
2I) zastrzeżenie , że ogłaszającemu przetargprzysługuje prawo odwołania lub
uni ewazn ienia pt zetat gv z w ńnych powo dóW c o wym aga uzasadnieni a,
22) zastrzeżenie, zi najemóa zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomoŚci
za nieruchomość na rzecz Gminy Rawicz,
23) zasttzeżenie, że rozstrzygnięcie przetargu następuje po zatwierdzeniu pod względem
formalnym protokoł u przęz Dyrektora ZaĘadu Usług Komunalnych w Rawicźu,

§3

1.

2.

Przetarg odbywa się w formie licytacji wysokości miesięcznej kwoty czynszunętto za
najem nieruchomości.
Przetatg uznaje się za wńny bez względu na liczbę licytantów, jeżeli chociń jeden
licytant zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą miesięcznego czyn§zu netto.

§4
Przystępujący do przetarguzobowiązany jest wpłacić wadium (nakuZdąnieruchomość którą
jest zainteresowany) w wysokości podanej w ogłoszeniu w formie przelewu na wskazane
konto Zal<ładu Usług Komunalnych w Rawiczu. Wadium winno wpłynąó nie później niżna
2 dni robocze przed przetargiem. Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków
na podany rachunek bankowy ZabJaduUsług Komunalnych w Rawiczu.
2. Wadium wpłacone ptzęz licytanta, który wygrał przetarg zalicza się na poczęt Qzynszu, a
wadia wpłacone przez pozostałych licytantów zwralarle są w terminie do 5 dni roboczych
p o zakończeniu licytacj i.
J. Wadium nie podlega zwrotowi oruzptzepadanarzęcz Wynajmującego jezeli licytant, który
wygrał ptzetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i miejscu .uqlznaczonymprz'ęz
ZakŁad Usług Komunalnych w Rawiczu lub nie dopełni formalności związarrychz
zawarciem umowy.
1.

§5

1. Przystępujący

do

jego rozpoczęciem powinien pod

ptzetargu przed

rygorem

niedopuszc zęnia do uczestniczęnia w przetargu:
1) podaó komisji dane:
a) w przypadku osób ftzycznych imię i nazwisko, adres,
b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwęlfirmę i siedzibę
2) okazać komisji dokumęnt tożsamościewentualnie przedstawió pełnomocnictwo do
udziału w przetargu;
3) okazń oryginał dowodu wniesienia wadium;
4) ńożyć pisemne oświadczenie wg wzoru zń. nr 1 do regulaminu.

2.
3.

4.

Przewodniczący komisji rozpoczyna ptzetarg i licytanci zgłaszają ustnie w kolejnych
postąpieniach coraz wyższe kwoty miesięcznego czynszu, dopóki mimo trzykrotnego
wywołania wylicytowanej kwoty czynszunie ma dalszego postąpienia.
Po trzecim wywołaniu osoba przeprowadzająca przetarg informuje licytantów, ze uzyskano
najvłyższą wysokośó miesięcznej kwoty czyns^I netto ( kwota ta zostanie powiększona w
umowie najmu o obowiązujący podatek VAT), po czym zamyka przetarg oraz ogłasza nazwę
i siedzibę licytanta, który zaoferował najwyższa kwotę czynszu.
Osoby które nię spełniają warunków przetargowych, przewodniczący komisji nie dopuszcza
do udziału w licytacji

§6

1. Przewodnięząay Komisji sporządza protokół z przęprowadzonego ptzetargu, w którym
podaje:

i powierzchnię nieruchomości:
2) termin i miejsce przetargu:
3) informacje o osobach dopuszczonych
1) adres

i

niedopuszczonych do uczestniczęnia w przetargu,

4)
5)
6)
7)

wTMz uzasadnieniem:

skład komisji przetargowej
czas trwania najmu:
kwotę wywoławc za czyrrszu miesięcznego netto;
wysokośó wpłaconego wadium or€Lz numer dowodu wpłaty wraz z informacją o jego
zaliczęniu na poczet czynszu miesięcznego po podpisaniu umowy najmu;
8) dane licytantów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1;
9) uzasadnienie rozstrzygnięó podjętych ptzęz Komisję;
10)imię i nazwisko oraz adres albo nazwę lub firmę orazsiedzibę licytanta, który zaoferował
najwy ższa kwotę czy ns^Ii
1 l ) datę sporządzenia protokołu.
2, Komisja przedŁJada protokół do zatwierdzenia pod względem formalnym Dyrektorowi
Zarządv Zasobu Komunalnego w Rawiczu.

1.

2.

§7

Zatwierdzony ptzęz Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu protokół z
przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu lokalu uzytkowego.
Licytant, który wygrał ptzetarg w terminie 3 dni od daty przetatgu składa niezbędne
dokumenty do zawarcia umowy.

§8

Wynajęcie nieruchomościilokalu w drodze negocjacji wymaga ogłoszenia o przystąpieniu
do negocjacji zarieszczonego w BIP na tablicach ogłoszeń w Zal<ładzię Usług
Komunalnych w Rawiczu iUtzędzie Miejskim Gminy Rawicz.
W ogłoszeniu wskazuje się termin składania pisemnych ofert na wynajęcie, nie krótszy niz
14 dni.
W ofercie należy podać oferowaną kwotę miesięcznego czynszu za wynajęcie
nieruchomości/lokalu.
3. W przypadku złożęnia dwóch ofert o tej samej wysokości kwoty czynsnJ wzywa się do
złożeniadodatkowych pisemnych ofert lub przepro wadza licytacje.
4. Dyrektor ZakJadu Usług Komunalnych w Rawiczu podejmuje decyzje co do wynajęcia
nieruchomości/lokalu za najwyższy zaofercwany azynsz lub odstępuj e od zawarcia umowy
pozostawiaj ąc ne gocj acj e nierozstrzygnięte.
5
Z negocjacji spotządza się protokół.
1.

i

§9

Przetargmoze byó odwołany lub uniewazniony zwńnych powodów co wymaga uzasadnienia.

Dyrektor Zal<ładu Usług Komunalnych
w Rawiczu

_+]+:.=.E!!Ę

i,,
],

Rawicz dnia
ZaŁ. nr

.

l

(dane licytanta)

oŚwnpczENlE
Rrzystępuj ąc do przetargu nieograniczonego w formie licytacj i ustnej
na najem nieruchomościzlokalizowanej przy uI.

w Rawiczu oświadczam, że zapoznńem się z:

.
.
.
o

regulaminem przeprowadzania nieograniczonych
przetatgów ustnych na najem nieruchomości,
waruŃamiprzetatgu zawartymi w ogłoszeniu
wzorem umowy najmu

ograniczonych

stanęm technicznym lokalu, mozliwościami prowadzenia w tym lokalu
działalnościw wybranej branży (dojście, dojazd, wymagania technicznosanitarne itd.) i nie wnoszę zastrzeżeń.

Oświadczam, że:

o nie

.

lub

zalegam

z

jakimikolwiek płatnościamiwobeę zaŁJadu usług

Komunalnych,
i przyjmuję ustalone w/w dokumentach warunki bez zasttzężeń.

podpis licytanta

