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ZalącznikNr 1 do ZtząrJzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Łąck
z dnia 12 grudnia 2016 r.

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

§ 1 Ważność przetargu

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Ptzetarguw{zasięzazakoiczony wynikiemnega§łrłrym, jeźeli wprzetargunie wpłynęło
żadne zg]oszenielub żadenzuczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę
wywoławczą a także, jeśli komisja przetargowa stwierdziła, że żadne zgłoszenie nie
spełni a warunków ptzetat gu.

§ 2 Komisja Przetargowa

Czynności związane z ptzeprowadzeniem ptzetatgu wykonuje Komisja Przetargowa
wyznaczona ptzęz Wójta Gminy Łąck lub jego zastępców, zgodnie z zarządzeniem
tlt 13812016 Wójta Gminy Łąck z dńa 12 grudnia 2016 r., zwarua dalej Komisją.

Komisja dzińa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów
prawa.

Zasady postępowania członków Komisji:

a) Komisja ma obowipek traktowaó wszelkie materiały i informacje otrzymane
w zwlązkuz postępowaniem jako poufne,

b) Komisja ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając
nawzględzie dobro Gminy Łąck,

c) w postępowaniu przetargowym członkami Komisji nie mogą być osoby, które:

- pozostają w związku małZeńskim albo w stosuŃu pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są zvnęari zty,tlńu przysposobienia, opieki lub
kurateli z uczestnikiem przetargu, jego zastępcą prawrrym lub członkami władz
o sób prawnych, ucze stn iczący ch w pr zetat g1,1,

- przed upływem trzech lat od. daty wszczęcia postępowania przetargowego
były w stosunku pracy lub zlęcenia z uczęstnikiem przetargu albo członkami
władz osób prawnych uczestnlczących w przetargu,

- pozostają z uczestnikiem ptzętatgv w takim stosunku prawrym lub
falłycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich
bezstronności,

d) członkowie Komisji podpisują stosowne oświadczenie (reśó określona
w zŃączniku do Regulaminu).
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§ 3 Przebieg przetargu

1. Przetarg odbywa się w obecności uczestników przetargu, w terminie i miejscu podanym
w ogłoszeniu.

2. Wchodząc do sali przetargowej, kaZdy z uczestników przetargu zobowiązany jest
przedłoĄc Komisji dokument potwierdzający tożsamośó. Jezeli uczestrika przetargu
zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pisemne pełnomocnictwo.

3. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy prawidłowo złożyli
dokumenty wymienione w ogłoszeniu do przetargu. Uczestnik przetargu, który spóźni się
na otwarcie ptzetatgu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

4. Przetarg otwiera i prowadzi przewodniczący komisji przetargowej, przekazując
uczestnikom informacje o lokalu, cenie wywoławczej, skutkach uchylenia się od zawarcia
umowy orazpodając do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które
wpłaciły wadium i zostaĘ dopuszczone do przetargu.

5. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim
wywołaniu nĄv,ryższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienię nie może
wynosió mniej niż lYo ceny wywoławczej, zzaohągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych.

6. Uczestnicy przetarguzgłaszająustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego
wywołania nie ma dalszych postąpień.

7. Po ustaniu zgłaszania postąpień, przewodniczący komisji wywofuje trzykrotnie ostatnią,
najvlyższą cenę i zamykaprzetarg, a następnie og}asza imię i nazwisko albo nazwę lub
firmę osoby, która przetarg wygrała.

8. Przetarguważasię zazamknięty z chwilą podpisania protokołu.

§ 4 Wynik przetargu oraz skargi

1. W terminie 3 dni roboczychod ogłoszenia zamknięcia ptzetatguprzezprzewodniczącego
komisji przetargowej, uczestnik przetargu może wnieśó do Wójta Gminy Łąck, skargę
na czynności z,wiązarte z przeprowadzeniem przetargu.

2. Wójt rozpatĄe skargę w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Do czasu
rozpńrzenia skargi czynności związane z najmem lokalu ulegają wstrzymaniu.

3. W przypadku nie zaskatżenia w rry liznaczonym terminie czynności zńązanych
zprzęptowadzęnięmptzetargu albo w rąielznania skargi zanięzasadną, Wójt podaje do
publicznej wiadomości informację o wyniku przetarga.

4. Informacja Wójta Gminy Łąck o wyniku przetargu zostanie umieszczona na okres 7 dni
na stronach internetowych www.gminalack.pl, www.uglack.bip.org.pl oraz wywieszona
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Łąck ńezwłocznie po rozpatrzeniu ewentualnych
skarg.

§ 5Informacje o przetargu

1. Informacje o przetargtt możnta pobraó ze strony internetowej www.gminalack.pl,
www.uglack.bip.org.pl otazuzyskaó w siedzibie urzędu w pokoju nr 10.



2. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy zgłosió się do pokoju nr 10
Urzędu Gminy w Łącku, ul. Gostynińska 2, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 15.00.

§ 6 Zawarcie umowy najmu

1. Umowę najmu z oferentem, który lvygrał przetatg, zańera Wójt Gminy Łąck, w terminie
2l dni od daty zamknięciaprzetargu.

§ 7 Zasady najmu lokali uĘtkowych

W trakcie najmu lokalu uzytkowego należy stosować się m.in. do następujących zasad:

1. Remonty lokalu należy wykonać wyłącznie po uzyskaniu zgody od wynajmującego.

2. Na najemcę lokalu użytkowego nałożony jest obowiązek podatkory z Ęrtułu podatku od
nieruchomości, w związku ze złnianąw ustawie z dnia I2-0l -199lr. o podatkach i opłatach
lokalnych (t1. Dz, U . z ż0I 6 r. poz. 7 I 6; zm.: Dz. U, z 20I 6 r. poz. l 57 9).

3. Informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości (DN dla osób prawnych, IN dla osób
ftzycznych) znajdują się stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.uglack.bip.org.p1.

4. Najemca zobowiązany jest własnym staraniem i na własne ryzyko uzyskaó konieczne
zezwolenia do prowadzenia dzińalności, w Ęm m.in.:

a) Wygranie w przetargu lokalu użytkowego nie jest jednoznaczne z lzyskaniem przęz
oferenta zezwolenia na sprzedaz alkoholu. O koncesję na alkohol Najemca lokalu może
wystąpić do Wójta Gminy Łąck po podpisaniu umowy najmu na wskazany lokal.

b) Podmiot, który wygra przetarg jest zobligowany do min.: sprawdzenia instalacji
elektrycznej znajdującej się w lokalu we własnym zakresie i na własny koszt, do
wystąpienia do dostawcy o ptzydział mocy oraz jej dopuszczalnej ilości oraz wykonania
projektu wymiany inst. elektrycznej wraz z zasilaniem.

§ 8 Pozostałe warunki

Wójt Gminy Łąck zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do przetargu
ustnego nieograniczonego orazurńewtżnienia tego ptzetargu w całości lub w części.


