
 

OGŁOSZENIE  PRZETARGU 

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu 

użytkowego o pow.52,00 m² położonego na parterze budynku nr 11 przy ul. Rynek  

w Strzyżowie, osobie fizycznej lub prawnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  

w zakresie handlu lub usługi. 

 

I. Dane dotyczące lokalu: 

 

1. Lokal użytkowy o powierzchni 52,00 m2 znajduje  na działce oznaczonej nr 1056/2 

przy ul. Rynek 11 w Strzyżowie, stanowiącej własność Gminy Strzyżów. Usytuowany 

jest na parterze budynku, wyposażony w instalację: co, elektryczną,  wodno-

kanalizacyjną,  

2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej (handel, usługi).   

Zagospodarowanie musi nastąpić w terminie jednego miesiąca od daty podpisania   

umowy. 

3. Adaptacja lokalu do potrzeb użytkownika będzie obciążać wyłonionego w przetargu  

najemcę. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń, ponoszenia kosztów dostosowań lub 

decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej 

działalności ciąży na przyszłym najemcy. 

W czasie oczekiwania na opinię, zezwolenia lub decyzję oraz prace dostosowawcze  

w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności najemca nie jest    

zwolniony z obowiązku wnoszenia należności czynszowych za najem lokalu. 

4. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania                             

się ze  stanem technicznym lokalu i złożeniu pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się 

ze stanem technicznym lokalu stanowiącego przedmiot przetargu. 

5. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest obciążona umową najmu do                                 

8 listopada 2019 roku. 
 

 

II.Warunki Przetargu: 
 

1..Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu:  -25,00 zł (netto) za 1 m2 co przy 

powierzchni 52,00 m 2daje kwotę 1.300,00  (netto)  

2.Wadium-  w wysokości -260,00 zł płatne do 11.10.2019 roku  

       Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym                                 

że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  

w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. kwoty 20,00 zł . 

Okres najmu :                                                                  do 10 lat 

3.Zgodnie z art.5 ust.1 pkt. 1 i art.7 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  

o  podatku  od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2174 ze zm.)wydanie 

towarów w rozumieniu   tejże ustawy na podstawie umowy najmu stanowi świadczenie 

usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

4.Wylicytowana w przetargu kwota będzie stanowiła wysokość miesięcznego czynszu 

najmu i płatna będzie do 10 dnia każdego  miesiąca za miesiąc poprzedni. 



5.Najemca poza czynszem opłacać będzie wydatki związane z utrzymaniem lokalu  

tj: centralne ogrzewanie na konto zarządcy oraz podatek od nieruchomości, wywóz     

nieczystości, pobraną wodę i kanalizację, energię elektryczną, – na podstawie odrębnych 

umów. 

6. Przetarg odbędzie się w dniu 17.10.2019 r. o godz. 1000 pok. Nr 8( parter) Urzędu 

Miasta w  Strzyżowie. 

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 260,00 zł  na 

konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie nr 48916800040000039020000040 w Banku 

Spółdzielczym w Strzyżowie w terminie do 11.10.2019 roku lub kasie Urzędu Miejskiego 

w Strzyżowie. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu 

przetargu. 

 Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium- lokal użytkowy ul. Rynek 11. 

 W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet pierwszego czynszu   

najmu, pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone po zakończeniu przetargu  

w ciągu trzech dni. 

8. W przetargu nie mogą  uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz 

osoby bliskie tym osobom, a także osoby które pozostają z członkami komisji 

przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności komisji przetargowej.  

9. Umowa na najem lokalu zostanie zawarta z osobą wyłonioną w drodze przetargu  po dniu 

9.11.2019 roku. W przypadku rezygnacji z zwarcia umowy przez osobę wygrywająca 

przetarg w wyznaczonym przez Burmistrza Strzyżowa terminie, Burmistrz odstąpi od 

zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. Projekt umowy  najmu 

znajduje się do wglądu w  pokój nr 5 UM. 

10. Najemca poza czynszem opłacać będzie wydatki związane z utrzymaniem lokalu  

tj: centralne ogrzewanie na konto zarządcy oraz podatek od nieruchomości, wywóz 

nieczystości, pobraną wodę i kanalizację, energię elektryczną, – na podstawie odrębnych 

umów. 

11. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie licytacji, gdzie po trzykrotnym wywołaniu 

najwyższej z zaoferowanych stawek, kolejne postąpienia nie będą przyjmowane. Po 

ustaniu postąpień prowadzący przetarg trzykrotnie wywołuje najwyższą stawkę, zamyka 

przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę wygrywającego przetarg. 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn. 

13. Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem rzeczywistym lokalu na miejscu przy ul.   

Rynek11 po telefonicznym umówieniu się z Zarządcą nr telefonu:( 17 2765 044). 

14. Bliższych informacji na temat przetargu udziela pracownik na stanowisku Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5 lub 

telefonicznie pod nr. 17 2761354 wew. 35 w godzinach pracy Urzędu. 

 

Zapraszamy osoby zainteresowane  do udziału w przetargu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


