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Chojnow, 2017 - 07 - 18

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
ogl asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem budynku magazynowego skladajacego sie
z 3 pomieszczen 0 lacznej powierzchni 35 m 2, polozonego na dzialce or 142/77 przy ul. Parkowej
Chojnowie, wpisanej w ksiedze wieczystej Nr LEIZ/00013613Jl.

Cena wywolawcza miesiecznego czynszu najmu - 142,00 zl (w tyro VAT 23%).
Wadium - 28,00 zl.
Okres najrnu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbedzie sie w dniu 23 sierpnia 2017

T. 0

godz. 11 uo w saJi or 1 J Urzedu Miejskiego

w Chojnowie PI. Zamkowy 1, 59-225 Chojn6w. Wadium (w pieniadzu) w okreslonej wysokosci
nalezy wplacic na konto Nr 34102052260000610205198520 Urzad Miejski w Chojnowic
pI. Zamkowy 1,59-225 Chojnow lub w kasie tut. Urzedu do dnia 20 sierpnia 2017 r.
Uczestnicy przetargu zobowiazani sa posiadac dokurnenty: tozsamosci, potwierdzenie
wniesienia wadium, a podmioty inne niz osoby fizyczne dodatkowo wyciag z wlasciwego rejestru
oraz pelnornocnictwo do udzialu w przetargu,
Wplacenie wadium rownoznaczne jest z zapoznaniern sie '1, Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu j trybu przeprowadzania przetargow oraz
rokowan na zbycie nieruchomosci (j.t. Dz. U. z 2014 r. paz. 1490). Wplacone wadium zostanie
zaliczone na poczet oplat z tytulu czynszu najmu, jezeli osoba wplacajaca Vo,'"ygra przetarg, zwrocone
zas niezwlocznie, tj. nie pozniej niz przed uplywem 3 dni od daty odwolania lub zamkniecia
przetargu, pozostalym osobom.
o wysokosci postapienia decyduja uczestnicy przetargu, z tym ze postapienie nie moze
wynosic mniej nit 1% ccny wywolawczej, z zaokragleniern w gory do pelnych dziesiatek zlotych,
tj. nie mniej nit 10,00 zl.
Stawka czynszu bedzie waloryzowana co rok, poczawszy od roku 2018 , zgodnie ze wskaznikiem
inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezcsa GUS i nie wymaga zmiany umowy
w formic aneksu.
Uchylanie sie uczestnika, ktory wygral przetarg, ad zawarcia umowy najmu w ustalonym
terminie spowoduje utrate wplaconego wadiwn. Po zawarciu UillOWY, najemca zobowiazany bedzie:
- do wykonania koniecznych napraw na wlasny koszt i ryzyko bez rnozliwosci rozliczenia
poniesionych nakladow,

- uiszczania naleznych podatk6w zwiazanych z wynajeta nieruchornoscia,
- do spelnienia przewidzianych prawem warunkow, dotyczacych ochrony przed zagrozeniern zycia
i zdrowia ludzkiego, a tak ze innych warunkow okreslonych w przepisach budowlanych, sanitarnych,
przeciwpozarowych i przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
- do zawarcia z wlasciwymi jednostkarni urnow dotyczacych WY\NOZU smieci, dostawy energii
elektrycznej i innych mediow niezbednych do wykonywania celu umowy.
Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Obiekt mozna ogladac w dniach 21.07 .20] 7 r. - 18.08.20 l7 r. Blizsze informacje mozna
uzyskac \V pok. or 12 tut. Urzedu tub telefonicznie pod numerern 76 818-66-84.
Ogloszenia 0 przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostepne
sa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

