
WÓJT GMINY WIELKIE OCZY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność
Gminy Wielkie Oczy.

Przedmiotem  przetargu  jest  lokal  użytkowy  objęty  wykazem  stanowiącym  Załącznik  do
Zarządzenia nr 52 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 20.06.2017 r.

Lokal  użytkowy  Nr  2  przeznaczony  pod  wynajem  mieści  się  w  budynku  opieki
zdrowotnej w Łukawcu, działka nr 337/2, obręb Łukawiec, numer Księgi Wieczystej 
KW PR1L/00038888/9.
Lokal  użytkowy  składa  się  z  pomieszczeń  o  powierzchni  98,94  m2 oraz  części  wspólnej
wynoszącej  9894/84006 tj. 3,40 m2.
Łączna powierzchnia lokalu do ustalenia miesięcznego czynszu wynosi 102,34 m2.
Wielkość powierzchni w gruncie udziału we współwłasności nieruchomości wynosi 648 m2.
Lokal  usługowy  wyposażony  jest  w  instalację  elektryczną,  wodociągową,  kanalizacyjną,
odgromową oraz teletechniczną. 
Okres najmu lokalu handlowo-usługowego zostanie zawarty na czas nieokreślony.  

Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godz. 900, w siedzibie Urzędu Gminy Wielkie
Oczy (pokój nr 1), ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy.

Wywoławcza miesięczna stawka netto czynszu za najem lokalu wynosi 9,00 zł/m2 
(słownie: dziewięć złotych 00/100)
Do wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu za najem zostanie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł. 
Przetarg  jest  ważny  bez  względu  na  liczbę  uczestników,  jeżeli  przynajmniej  jeden  uczestnik
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  do  dnia  11  sierpnia  2017  r.
wadium (np. w formie pieniężnej) w wysokości 100,00 zł na konto Urzędu Gminy Wielkie
Oczy- 21 9101 1013 2005 5100 2293 0013  BS w Lubaczowie Filia Wielkie Oczy (za datę wpłaty
wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe).
Dowód  wpłaty  wadium-  z  adnotacją  ,,wadium  na  najem  lokalu”  należy  przedłożyć  Komisji
Przetargowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet
czynszu, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu
przetargu  jednak  nie  później  niż  przed  upływem  3  dni  od  dnia  odwołania,  zamknięcia,
unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
 Żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia,
 Osoba  ustalona  jako  najemca  lokalu  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do  zawarcia

umowy  w  miejscu  i  terminie  podanym  w  zawiadomieniu  (organizator  przetargu  może
odstąpić wtedy od  zawarcia umowy najmu, a wpłacone wadium nie podlega  zwrotowi)

Wszelkie  prace adaptacyjne przystosowania  pomieszczeń do prowadzonej  działalności  Najemca
może przeprowadzić za zgodą Wynajmującego we własnym zakresie i na własny koszt. 
Termin płatności czynszu miesięcznego - do dnia 10-go każdego miesiąca. 
Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać: dowód osobisty lub paszport, pełnomocnictwo
lub  inne  dokumenty  wykazujące  umocowanie  do  reprezentacji  podmiotu  przystępującego  do
przetargu ,oświadczenie wskazujące rodzaj działalności gospodarczej, która ma być prowadzona w
lokalu oraz oświadczenie,że uczestnik zapoznał się z regulaminem przetargu



Osoba ustalona jako nabywca lokalu zobowiązana jest w terminie 14 dni od przeprowadzenia
przetargu do zawarcia umowy.

Informacje na temat lokalu użytkowego będącego przedmiotem przetargu można uzyskać w
Urzędzie Gminy Wielkie Oczy pok. nr 5 lub telefonicznie pod nr telefonu (16) 6310193 wew.
16. 
Lokal będzie można obejrzeć  po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. gospodarki
komunalnej i lokalowej.

Wielkie Oczy, dnia 14.07.2017 r.

(podpis na oryginale)

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach od 14 lipca 2017 r. do 17 sierpnia
2017 r. w:

• Urzędzie Gminy Wielkie Oczy,
• Sołectwie Łukawiec,
• stronie internetowej Gminy Wielkie Oczy: http://wielkieoczy.info.pl
• stronie internetowej Urzędu Gminy : http:/bip.wielkieoczy.pl w zakładce nieruchomości


