
ZałącznikNr 1 do ZarządzeniaNr 13712016
Wójta Gminy Łąck
z dnia 12 grudnia 20t6 r.

OGŁOSZENIE

wÓ.nł GMINv ŁĄcK
Działając na podstawie art. 38 ust.2, ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. zż0I5 r. poz. 1774 zpóżn.zm.)

Wójt Gminy Łąck
oGŁASZA

przetargustny nieograniczony na najem lokalu uĘtkowego o pow. 156167 m2

położonego w Hali Spońowej w Łącku przy ul. Gostynińskiej 2o

stanowiącego własność Gminy Łąck

przetarg ustny na najem wyżej opisanego lokalu użytkowego odbędzie się,w dniu 2 stycznia
2017 t. o godz.11:00 w Sali konferencyjnej Hali Sportowej wŁącku ptzy uL Gostynińskiej 2.

WaruŃiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w gotówce lub przelewem na konto
bankowe Urzędu Gminy Łąck w wysokości 140o00 zł (słownie: sto czterdzieści 00/100 ńoty):
przelewem na konto bankowe 06 9038 l0l4 2600 321,6 2000 0040.
orazokazańe komisji przetargowej dokumentu o jego wniesieniu.
Za dzteń wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznaria rachunku bankowego. Wadium należy
wnieść najpóźniej do dnia 28.12.201,6r.

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy osoba, która wygraprzetarguchyli się od zawarcia umowy.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet miesięcmego crynszlJ za najem
przedmiotowego lokalu. Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia odwołania, zamknięcia, uniewaznienia lub zakończeńa przetargu z wynikiem
negatywnym. Jezeli osoba ustalona jako najemca lokalu użytkowego nie stawi
się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, celem podpisania
umowy organizator przetargu możę odstąpió od zavłarcia umowy, a wpłacone wadium
nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy przetar gu obowi7ani są przedstawić komisj i przetargowej :

- dokument stwierdzający tożsamośó, zaświńczęńę o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, umowę spółki cywilnej (o ile taka została zawarta) - jeżeli uczestnikiem
przetargu jest osoba ftzyczna,

- aktualny lvypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy) -
jeżeli uczestnikiem przetat gu j est osoba prawna,

- pełnomocnicy ptzetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo,

- oświadczenie o niezaleganiu z opłatatn'ti za czynsz (doĘczy przystąpienia do przetargu osoby,
która jest najemcą innego lokalu należącego do Gminy Łąck),

- zgŁoszenie udziału w przetargu,

- oświadczenie o zapoznańu się z regulaminem.

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem orazzgłoszenie udzialu w przetargu winno
być złożone do 28.12.2016r.
Regulamin przeprowadzęnia procedury najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Łąck w trybie przetargowym dostępny jest na stronie i i Urzędu Gminy Łąck
(www.uglack.bip.org.p1) lub w siedzibie urzędu w pokoju nr 1

ZbĘniłtu



Wójt Gming ląck

Łącko ul. Gostynińskiej 2
Lokal w Hali Spońowei w Łąck

Adres ul. Gostyniń ska 2, 09 -520 Łąck

Nr księgi wieczystej Nr PLlG/000182l2l4

Oznaczenie w księdze
wiecrystej i w ewidencji
gruntów

nr działki żll4

nr obrębu 0008

powierzclrnia nieruchomości 156,67 mz

Opis nieruchomości lokal uĄtkowy położony w budynku Hali Sportowej
w Łącku ul. Gostynińska 2

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania lokal z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
usługowej w branĘ gastronomicznej

Forma oddania w najem: przetar g ustny ni eo gran i czony

Miesięczna wysokość czlnszu (netto) I33I,69 ń
słownie: jeden tysiąc trzystatrzydzieści jeden 69l|00 złorych

do cą,nszu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT),
stosownie do art. 4l ustawy z dnia l l marca2004 r. o podatku od
towarów i usfug (t. j. Dz.U. z20|6r.poz.7l0; zm.:Dz.U, z20|6
r. poz. 615, poz.846, poz.960, poz, 7052, poz. t228 i poz. 1579)
orazopłaĘ zwięane z wyrajmem lokalu.

Wadium płatne do 28.12.ż016r.
(za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień umania
rachunku bankowego)

140,00 ń
Lokal uzytkowy zrajduje w Hali Sportowej w Łącku przy u|, Gost}mńskiej 2.
Składa się z następujących pomieszczeń:

' Bar o powierzchni 96,94 Ń
o Zaplecze baru o powierzchni 14,08 Ń
o Magazynek baru o powierzchni 15,09 m2
. WC dla personelu o pow. 7,46 m2

. Korytaru II (stanowiący część baru) o powierzchni 23,10 m2

Elementy wykończeniowe lokalu:
r ściany otynkowane, strop z bloczków teriva, otlmkowany pomalowany,
e posadzkacementowa zułożonąterakoĘ,
o okiena i drzwi - PCV;
o instalacj e : elektryczna, wodno - kanalizacyjna, centralnego ogrzewa

Stan techniczry lokalu - dobry.
Przęznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie zUchwĄRady GminyŁąckNr Vl47l201l zdnia29.06.20l lr. nieruchomość, naktórej usytuowany jest
lokal uĄrtkowy przeznaczony do najmu, położona jest w terenach ontaczonych symbolem planu U - tereny
zabudowy usługowej
Dodatkowe informacj e doty czące najmu:
. LOKAL PRZEZNACZONY NA DZIAŁALNOŚC USŁUGOWĄ W BRANZY GASTRONOMICZNEJ, W przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z opłatami czynszowyrni
(doĘczy przystąpienia do przetargu osoby, która jest najemcą innego lokalu należącego do Gminy Łąck)
, Crynsz najmu podlegałbędzie aktualizacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług za rok poprzedni.
, Do crpszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obwiąn$ącymi przepisami
(aktualnie 23%)
. Crynszzanajempłatny zgóry do l0-tego kazdego miesiąca danego roku.
. Oprócz czynszu najemca będzie ponosił opłaĘ niezależne od właściciela - naleĘ przez to rozumieć opłaty
za dostawy do lokalu: energii elektrycznej, wody, ciepła, oraz odbiór: ścieków, odpadów i nieczystości ciekĘch.
. Okres naimu lokalu - 5 lat.
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