Kościerzyna, dnia 23 maja 2018 r.
WGN.6845.46.2018
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) w związku z art.
701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459
z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy
ul. Rynek 6, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonego w obrębie 11 miasta
Kościerzyna.
Położenie
lokalu

Nr
geodez.
działki

Pow.
użytkowa
lokalu
w m2

Najem na okres

Kościerzyna
obręb 11
ul. Rynek 6
parter
lokal nr 1

188

116,05

3 lat

Wywoławcza netto Wysokość
wysokość opłaty za wadium
najem
w zł
w stosunku
miesięcznym
18,00 zł/za 1 m2
1.000,00 zł
pow. użytkowej
lokalu

Warunki aukcji:
1. Warunkiem koniecznym przystąpienia do aukcji jest dokonanie oględzin lokalu przez
zainteresowanego, gdyż lokal wymaga remontu i adaptacji do potrzeb własnych. Termin wizji
zaplanowano na dzień 7 czerwca 2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00.
2. Czynsz będzie naliczony z góry w stosunku miesięcznym od dnia rozpoczęcia działalności, przy
czym nie później niż dwa miesiące od dnia wydania lokalu. Czynsz należy uiszczać do 10 dnia
każdego miesiąca.
3. Stawka czynszu ulega corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów
i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie,
w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego, publikowanemu przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 121 z późn. zm.). Zmiana
stawki wchodzi w życie z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, nie stanowi zmiany
umowy i nie wymaga każdorazowej zgody najemcy ani zawierania aneksu do umowy.
Wynajmująca poinformuje corocznie najemcę o wysokości obowiązującego czynszu.
4. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat z tytułu podatku za lokal użytkowy.
5. Wyłoniony w trakcie aukcji najemca zobowiązany będzie we własnym zakresie dopełnić
obowiązków związanych z podłączeniem podlicznika energii elektrycznej.
6. Opłaty związane z użytkowaniem lokalu (m. in. za zużycie wody, ścieki, energię elektryczną,
wywóz śmieci, itp.) leżą po stronie najemcy, płatne będą od dnia przekazania lokalu.
7. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obciążające najemcę lokalu mogą ulec
zmianie o czym wynajmująca powiadomi najemcę w formie zawiadomienia na piśmie.
8. W czasie trwania najmu najemca zobowiązany jest utrzymywać lokal zgodnie z przepisami
prawa budowlanego w należytym stanie technicznym oraz przeprowadzać niezbędne
przeglądy, remonty bieżące i konserwacje na własny koszt, bez prawa regresu do
wynajmującej.
9. Bez zgody wynajmującej najemca nie może podnajmować lokalu, ani dokonywać ulepszeń
technicznych oraz zmian konstrukcyjnych, o wszelkich zmianach w sposobie korzystania
z lokalu najemca powinien bezzwłocznie zawiadomić wynajmującą na piśmie. Niedotrzymanie
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powyższych warunków upoważnia Gminę Miejską Kościerzyna do rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym z winy najemcy, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek odszkodowań z tego
tytułu.
Po zakończeniu umowy najmu nakłady poniesione na przedmiotowy lokal stają się własnością
Gminy Miejskiej Kościerzyna bez obowiązku zwrotu ich wartości na rzecz najemcy.
Wpłaty wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy dokonać (podając na dowodzie
wpłaty oznaczenie: lokal użytkowy Rynek 6 na konto nr 20 1160 2202 0000 0002 2393 1831
Urzędu Miasta, najpóźniej w dniu 5 czerwca 2018 r.
Uczestnik aukcji winien legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, jeśli powyższe czynności
nie będą dokonywane osobiście przez zainteresowaną osobę fizyczną lub osobę upoważnioną
do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości
prawnej.
Aukcja odbędzie się dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta
Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, I piętro sala obrad Rady Miasta.
Wywoławcza wysokość opłaty za najem wynosi 18,00 zł za 1 m2 pow. użytkowej lokalu
w stosunku miesięcznym.
Minimalna kwota postąpienia wynosi 2,00 zł za 1 m2 pow. użytkowej lokalu.
Opłata oraz minimalna kwota postąpienia są kwotami netto (bez VAT). W trakcie aukcji jej
uczestnicy podają kwoty netto. Opłata ustalona w trakcie aukcji będzie powiększona
o obowiązujący podatek VAT (aktualnie 23%).
Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia aukcji, przez zarządcę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna – Kościerskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra aukcję zostanie zaliczone na poczet opłaty.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej
Kościerzyna.
Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się bez odsetek w terminie 3 dni po zakończeniu
aukcji.
Burmistrz Miasta Kościerzyna zastrzega sobie prawo odwołania aukcji bez podania przyczyn,
najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
Po zakończeniu umowy będzie istniała możliwość zawarcia kolejnej umowy na okres do 3 lat.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9a (pokój nr 41) lub telefonicznie pod nr 58 680 23 25.
W sprawach nieuregulowanych w powyższych warunkach stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego, w szczególności art. 701 – 702.
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