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OGŁOSZENIE
wÓ.rrł GMINv ŁĄCK

Działając na podstawie art. 38 ust. ż, ustawy z dnia ż1 sierpnia 1997 r, o gospodarce

nieruchomościami (t j. Dz. U . z 20ż0 r. poz. 65 ze zm.)

Wójt Gminy Łąck
oGŁASZA

przetargustny ograniczony do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność Gminy, położonego w budynku przy ul. Gostynińskiej 4 w Łącku,

przeznlczonego na prowadzenie działalności w zakresie apteki ogólnodostępnej, o

lącznej powierzchni użytkowej 90,55 m2

przetarg ustny na najem wyżej opisanego lokalu użytkowego odbędzie się w dniu 2 grudnia

2020r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Hati Spońowej w Łącku przy ul. GosĘnińskiej 2A.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w gotówce lub przelewem na konto

bankowe Urzędu Gminy Łąck w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złoĘ i 00/100 groszy):

przelewem na konto bankowe 06 9038 1014 2600 3ż1,6 ż000 0040 oraz okazanię komisji przetargowej

dokumentu o jego wniesieniu.

Za dzięń wpłaty wadium prryjmuje się dzień lznania rachunku bankowego. Wadium naleĘ wnieśó

najpóźniej do dnia 27 listopadażD2Dr.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy osoba, która wygra przetarguchyli się od zawarcia umo\Ę/.

Wpłacone wadium zostanię zaliczonę na poczet miesięcznego crynszul za najem przedmiotowego

lokalu. Wadium zostanie zwrócone nie pómiej niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania,

zamknięcia, uniewaznienia lub zakończęniaprzetargl z wynikiem negafinym. Jeżeli osoba ustalona

jako najemca lokalu uzytkowego nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w

zawiadomieniu, celem podpisania umowy otganizator przetatgu może odstąpić od zawarcia umowy, a

wpłacone wadium nie podlega nvrotowi.
Uczestnicy przetarga obowiązani są przedstawić komisj i przetargowej :

_ dokument stwierdzający tożsamośó, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

umowę spółki cyvilnej (o ile taka zostńa zavlarta) - jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba ftzyczna,

- aktualny !\rypis z Krajowego Rejestru Sądowego. (wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy) - jeżeli

uczestnikiem przetargu jest osoba prawna,

- pełnomocnicy przetargu winni okazaó komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo,
_ oświadczenię o niezaleganiu z opłatami za czynsz (doĘczy przystąpienia do przetargu osoby, która

jest najemcą innego lokalu należącego do Gminy Łąck),

- zg),oszenie udziŃu w przetargu oraz oświadczęnie o zapoznaniu się z regulaminem (zzł. nr 3).

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz zgłoszenie udziału
w przetargu winno być zlożone do 27 listopada,20żOr.

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 10.

Uzasadnienie doĘczące rvyboru celu, na jaki,został przeznaczony przedmiot przetargu
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności, w tyrh szeroko rozumiana ochrona zdfOlvia naleĘ
do zadń własnych Gminy.
Decyzja o przeznaczeniu przedmiotu przetargu na prowadzenie działalnośCi z zakresll apteki

ogólnodostępnej została podjęta z uwagi na potrzeby społecmości lokalnej. Lokal będący przedmiotem

przetargu znajńlje śię w tym samym budyŃu co Ośrodek Zdrowia, z którego korzystają mieszkańcy.

Dzięki temu, iż będący przedmiotem przetargu lokal jest zlokalizowany w.. centralnej częŚci gminy,

umozliwi łatwy dostęp do w/w usług wszystkim mieszkńcom Gminy, co jest w pełni uzasadnione

zarówno interesem Gminy jak i potrzebami społeczności lokalnej.
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ponderzchnia nieruchomości 90,55 m2

Opis nieruchom_ośei,
pt:zeznaczenie i sposób
zagospodarowania

Lokal użytkowy położony przy ul. GosĘnińska 4 w Łącku, przeznaczony
na prowadzenie działalności w zakresie apteki ogólnodostępnej
Wykaz pomieszczeń:
- izba ekspedycyjna
- archiwum
- pomieszczenieadministracyjno-szkoleniowe
.- magaTynproduktów lecniczych
- zmywalnia
- izba recepturowa
- magazyn wyT obów medycznych
- komora przyjęć z szatnią
- korytarz
- pomieszczeniesocjalne
- pomieszczenieporządkowe
- pomieszczeniesanitarne

31,29 mz
I,04 m2

4,83 Ń
2,,73 Ń
2,32 mz
4,35 mz
3,69 Ń
l0,84 m2

8,78 mż
1,80 m2

0,20 mŻ

1,53 m2

do wspólnego uĄrtkowania z ośrodkięm zdrowia
- hol z poczekalniąw % częśęi 15,39 Ń
do wspólnego uz}tkowania z ośrodkiem zdrowia oraz gabinetem masażu

- wiatrołap w ll3 części 1,76m2

Elementy wykończeniowe lokalu:
o ściany otyŃowane, strop zbloczków teriva, oĘnkowany pomalowany,
o posadzka cementowa z ńożonąterakotą,
o okiena i drnvi - PCV;
o instalacj e : elektrycma, wodno - kanalizacyjna, centralnego ogrzewa.

Stan technicmy lokalu - dobry.

przetargustny ograniczony - umowa najmu

880,15 4ł (netto)
słowpie: osiemset osiemdziesiąt złoĘ i 15/100 groszy

do czyltszl zostanie, doliczony podatek od towarów i usług (VAT), stosownie
do art. 41 ustawy z dnia ll marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tj. Dz, U, z2020 r. poz. 106 ze zm.).

stawka lzynszlJ za najem będzie waloryzowana corocmie przy zastosowaniu
średniorocmego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcfinych,

Kosźy ńrzymaniaobiektu, w tym podatki ponosi Najemca.

150,00 zł
słownie: sto pięćdziesiąt złoĘ i 00/100 groszy

Przeznaczenie nięruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :

Zgodnie zlJchwałąRady Gminy Łąck Nr Vl47l20ll zdniazg.06,2011r. nieruchomość, na któĘ usytuowany jest lokal

użytkowy przęznaczony do najmu, połozona jest w terenach oznaczonychsymbolem planu U7 - tereny zabudowy

usługowei.

:ffi'r:il:-11T,ffioq;- #ffil;* oĘ zalegające zopłatamiczynszowym i(doĘczyprzystąpieniddo przetargu

osoby, która jest najemcą innego lokalu należącego do Gminy Łąck)
. Czynsznajmu podlegał będzie akfializacji o średniorocmy wskuźnik cen towarów i usług zarok poprzedni.
. Do czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnĄ zobwiązującymi przepisami
, crynsz zanajem płatny z góry do l0-tego kazdego miesiąca danego roku.
. Oprócz czynszunajemca będzie ponosił opłaty niezależne od właściciela- nalezy przizto rozumieć opłaty za dostawY

do lokalu: energii elektrycznej, wody, ciepła, oraz odbiór: ścieków, odpadów i nieczystości,ciekĘch.
. Okres naimu lokalu - 5lat. l \lrł",il 41ńffifiTTI-.
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