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Wójta Gminy Łąckz dnia 21 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE
wÓ.rrł GMINv ŁĄCK

DziŃając na podstawie art. 38 ust, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (tj. Dz. U. z2018 r. poz, ż204 zpóźn.zm.)
Wójt Gminy Łąck

oGŁASZA
przetargustny ograniczony do oddania w najem lokalu uĘtkowego stanowiącego

własność Gminy, położonego w budynku przy ul. Gostynińskiej 4 w Łącku,
przeznaczonego na prowadzenie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

o łącznej powierzchni użytkowej 101167 m2

przetarg ustny na najem wyżej opisanego lokalu uzytkowego odbędzie się w dniu 24 grudnla2019r.
ogodz.10:00wsalikonferencyjnej Hali Sportowej wŁącku przyul. GostynińskiejżA.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w gotówce lub przelewem na konto

bankowe Urzędu Gminy Łąck w wysokości 150,00 zl (słownie: sto pięćdziesiątńoĘ i 00/100 groszy):

przelewem na konto bankowe 06 9038 |0l4 2600 3żt6 ż000 0040 oraz okazanie komisji przetargowej

dokumentu o jego wniesieniu.
Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku Pankowego. Wadium naleĘ wnieść
najpoźniej do dnia 18 grudnia 20l9r.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy osoba, która wygra przetarguchyli się od zawarcia umowy.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet miesięcznego czlnszu za najem przedmiotowego

lokalu, Wadium zostanie zwróconę nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania,
zamknięcia, uniewaznienia lub zakończenia przetargu z wynikiem negafinym . Jeżeli osoba ustalona
jako najemca lokalu uĄtkowego nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w
zawiadomieniu, celem podpisania umowy organizator przetargu moźe odstąpić od zawarcia umowy, a
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
U czestn icy przetar gtl obowiązan i są przedstawić kom i sj i przetargowej :

- dokument stwierdzający tożsamość, zaświadczenie o wpisie do ewideącji działalności gospodarczej,

umowę spółki cywilnej (o ile taka zostaŁa zawarta) - jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba ftzyczna,

- aktualny !\ypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy) - jeżeli
uczestnikiem przetargu jest osoba prawna,
* pełnomocnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo,

- oświadczenie o niezaleganiu z opłatami za czynsz (dotycry przystąpienia do przetargu osoby, która
jest najemcą innego lokalu należącego do Gminy Łąck),

- zgłoszenle udziafu w przetargu oraz oświadczęnte o zapoznaniu się z regulaminem (zał. nr 3).

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz zgloszenie udziału
w przetargu winno być złożone do 18 grudnia20l9r.

Regulamin przeprowadzenia procedury najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łąck w trybie
przetargowym dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Łąck (www,uglack.bip,org.pl)
lub w siedzibie urzędu w pokoju nr 14.

Uzasadnienie doĘczące wyboru celuo na jaki został przeznaczony przedmiot przetargu
Zaspokapnie zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności, w tym szeroko rozumiana ochrona zdrowianaleĘ
do zadań własnych Gminy.
Decyzja o ptzeznaczeniu przedmiotu przetargl na prowadzenie działalności z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej zostńa podjęta z uwagi na potrzeby społeczności lokalnej. Loka| będący przedmiotem
przetargv znajduje się w tym samym budynku co Apteką z ktorej korzystają mieszkańcy.
Dzięki temu, iż będący przedmiotem przeIargu lokal jest zlokalizowany w centralnej części gminy,
umozliwi łatwy dostęp do w/w usług wszystkim mieszkańcom Gminy, co jest w pełni uzasadnione
zarówno interesem Gminy jak i potrzebami społeczności lokalnej.



OPIS LOKALU

Adres nieruchomości Gostynińska
09-520Łąck

4ul.

Numer księgi wiecrystej PLlGl00023384l8

oznaczenie
w ewidencji gruntów i
tludynków

nr działki 2l9

nr i nazwa
obrebu 0008 - Łąck

powierzchnia nieruchomości 707,6Jm2

Opis nieruchomości,
przeznaczenie i sposób
zagospodarowania

Lokal uĄtkowy położony przy ul. Gostynińska 4 w Łącku, przeznaczony
na prowadzenie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Wykaz pomieszczeń:
- pomieszczenie sanitame NN
- pomieszczenie sanitarne pacjentólł,
- pomieszczeniesanitarnepersonelu
- szatnia personelu + pom, porządkowe
- korytarzyk
- rejestracja
- gabinet zabiegow1,
- gabinet lekarski
- gabinet lekarski
- pomieszczeniesocjalne
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5,88 m]
do wspólnego uĄtkowania z aptęką ogólnodostępną w Łącku
- hol z poczekalniąw %częśćl
- wiatrołap w 1l3 części

Elementy wykończeniowe lokalu:
o ściany otynkowane, strop zbloczkow teriva, otynkowany pomalowany,
. posadzka cementowa z ułożoną terakotą,
o okiena i drnvi - PCV;
o instalacje: elektryczna, wodno - kanalizacyjna, centralnego ogrzewa.

Stan techniczny lokalu - dobry.

Forma oddania w najem przetarg ustny ograniczony - umowa najmu

Wysokość czynszu (netto)

będzie waloryzowana corocznie przł
wskaźnika cen towarów i usług

słownie : dziewięćset sześćaziesi| f!ił?r"*i 86/1 00 gro§zy
do cĄmszu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), stosownie do
art. 41 ustawy z dnia l l marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j.Dz.U. z2018 r. zpóźn. zm.).

Stawka czynszlJ za najem
zastosowaniu średniorocznego
konsumpcyjnych.
KoszĘ utrzymania obiektu, w tym podatki ponosi Najemca.

Wadium płatne do 18.12.2019r.
(zadzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień
uznania rachunku bankowego)

150,00 zł
słownie: sto pięćdziesiąt złoĘ i 00/100 gro§zy

której r,rsytuowany jest lokal
U7 - tereny zabudowy

p r zeznaczeni e n i eruchomośc i w p l an i e zagospodarow ani a przestrze ń nego :

Zgodnie z Uchwałą Rady Grniny Łąck Nr Yl41l201l z dnia 29.06.201lr. nierucholność. na
uzYtkowY PrzęZnaczony do najmu, połozonajest w terenach oznaczonych symbolem planu
usługowej.

Dodatkowe inforrnacje dotyczące najmu:

' W Przetargu nie rnogą braĆ udziału podmioty zalegalące z opłatami czynszowylTli (dotyczy przystąpienia do przetargu
osoby, która jest najerncą innego lokalr,r nalezącego do Gminy Łąck)
'CzYnsz najmu Podlegał będzie aktualizacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług za rok poprzedni.
' Do czYnszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obwiązr,rjącymi przepisami
. Czynszzanajem płatny z gory do l0-tego kaźdego rniesiąca danego roku.
' OProcz )ZYrrSZU najemca będzie ponosił opłaty niezalezne od właściciela - llależ5 pi.".to rozumieć opłaty za dostawy
do lokalu: energii elektrycznej, wody, ciepła, oraz odbiór: ścieków. odpadów i nieczystości ciekłych.
. Okres najmu lokalu - 1 1 lat.


