
O G Ł O S Z E N I E 

o przetargu na najem lokalu użytkowego 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami/t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990z późn. zmianami/oraz § 16 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / t. j . Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. 
zmianami / 

WÓJT GMINY IMIELNO 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na najem na okres do 3 lat lokalu użytkowego o pow. 25,80 m 2 znajdującego się w budynku 
jednokondygnacyjnym wolnostojącym położonym w Imielnie, ul. Cmentarna nr 8A 
zlokalizowanym na działce nr ewidencyjny 488/2 o pow. 0,58 ha, której Gmina Imielno jest 
właścicielem, a dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym 
w Jędrzejowie nr KI1J/00041505/4. 
Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu. 
Minimalna stawka czynszu wynosi 5,00 zł za 1 m 2 netto plus należny podatek VAT wg 
obowiązującej stawki w dniu wystawienia faktury. 
Minimalna miesięczna wysokość czynszu najmu lokalu wynosi 129,00 zł netto do której to 
kwoty naliczany jest podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury 
i obejmuje czynsz za 25,80 m 2 lokalu użytkowego. 
Postąpienie w przetargu wynosi: 0,50 zł (netto za 1 m2) 
Lokal nie jest obciążony zobowiązaniami, które by ograniczyły swobodne z niego korzystanie. 
Wylicytowany czynsz płatny będzie z góry za dany miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego 
miesiąca. Najemcę poza zaoferowaną wysokością czynszu obciążać będą należności 
podatkowe, za zużytą energię elektryczną, pobór wody, odprowadzanie ścieków wg wskazań 
urządzenia pomiarowego poboru wody, odbiór odpadów stałych i inne koszty eksploatacyjne. 
Najemcę obowiązywać będzie selektywne gromadzenie odpadów stałych. 
Organizator zastrzega, że w lokalu będącym przedmiotem najmu pod rygorem rozwiązania 
umowy w trybie natychmiastowym nie może być wykonywania działalność polegająca na: 

1. sprzedaży tzw. dopalaczy i innego tego typu substancji pochodzenia naturalnego lub 
syntetycznego, 

2. prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych, o których mowa we właściwej 
ustawie o grach hazardowych. 

przetarg ustny nieograniczony 
odbędzie się dnia 23 listopada 2021 roku o godz. 10°° 

w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7 pokój nr 3 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 120, 00 zł w terminie do 
dnia 19 listopada 2021 r./ ma znajdować się na koncie Urzędu Gminy /. 



Wadium należy wnieść w pieniądzu PLN na konto Urzędu Gminy w Imielnie - Świętokrzyski Bank 
Spółdzielczy Jędrzejów O/Imielno 40 8490 0007 0001 0100 0143 0017. 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu 
najmu. 
Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu ( załącznik nr 1) w miejscu i terminie podanym przez 
wynajmującego w zawiadomieniu (nie krótszym niż 8 dni od przetargu). 
W przypadku gdy wygrywający przetarg odstąpi od zawarcia umowy najmu, propozycja zawarcia 
umowy najmu zostanie złożona temu Oferentowi, którego oferta była następna w kolejności pod 
względem wysokości oferowanej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej. 
Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi po podpisaniu umowy 
najmu. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. 
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu następujące dokumenty: 
- dowód wniesienia wadium (oryginał do wglądu) 
- kopia nadania nr NIP i nr REGON, adres korespondencyjny, nr telefonu 
- osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) 
- reprezentanci osoby prawnej - aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody 
tożsamości osób reprezentujących podmiot. 
- pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 
Przetarg jest ważny gdy do przetargu przystępuje co najmniej jeden Oferent , który zaoferował co 
najmniej jedno postąpienie ( 0,50 zł) powyżej ceny wywoławczej t.j. 5,00 zł za 1 m2 (netto). 

Osoby przystępujące do przetargu maja prawo do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu 
użytkowego po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy w Imielnie, w dni 
robocze: w poniedziałek od 800do 16 0 0, od wtorku do piątku od 715do 15 1 5, nrtel. 41 3551210. 

Wójt Gminy Imielno w przypadku zaistnienia szczególnej sytuacji ma prawo wycofać lokal z przetargu 
bez podania przyczyny. W takiej sytuacji wpłacone przez Oferentów wadium zostaje zwrócone, na 
podany przez nich rachunek bankowy. 
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
www.bip.imielno.akcessnet.net, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie oraz 
w miejscowości Imielno. 

Wszelkich informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Imielno pokój 
nr 11 w poniedziałek od godz. 8 0 0 do 16 0 0 oraz od wtorku do piątku od godz. 7 1 5 do godz. 15 1 5 

lubtel. 41 3851210 wew. 38. 

Imielno 22.10.2021 r. 

http://www.bip.imielno.akcessnet.net

