
                                                                                                
                                                                                                        Gryfino dnia, 17 lipca  2018 r. 
 

 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO 

OGŁASZA 
 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem dwóch lokali 
użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie przy ulicy  
Bolesława Chrobrego 5  
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postąpienie 

 
1. 

 
Lokal nr 1 
o powierzchni 
73 m² 

 
Gryfino 
ul. Bolesława 
Chrobrego 5 

 
Cele komercyjne  
-handlowe, 
-usługowe,  
-gastronomiczne 

 
do 3 lat nie 
wcześniej 
niż 
od dnia 
01.10.2018r.  

 
22,00 zł/m² 

 
1.976 zł 

 
   3,00 zł 

 
2. 

 
Lokal nr 2 
o powierzchni 
19 m² 

 
Gryfino 
ul. Bolesława 
Chrobrego 5 

 
Cele komercyjne  
-handlowe, 
-usługowe,  
-gastronomiczne 

 
do 3 lat nie 
wcześniej 
niż 
od dnia 
01.09.2018r 

 
22,00 zł/m² 

 
515 zł 

 
 3,00 zł 

 
  
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren nieruchomości objętych 
przetargiem oznaczony jest symbolem 13.MW/UC/ch o treści: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna(MW), usługi komercyjne (UC) rozumiane jako zabudowę związaną z działalnością 
handlową, biurową, ochrony zdrowia, gastronomiczna lub rzemieślniczą. 
 
Lokale przeznaczone są do najmu na prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem 
usług uciążliwych. 
 
Stawka czynszu ustalona w przetargu,  podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym 
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszanym przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. 
 
Do wylicytowanej miesięcznej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej  
z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%). 
                          
Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich opłat eksploatacyjnych 
związanych z użytkowaniem lokalu oraz podatku od nieruchomości. 
 
- Przetarg na lokal nr 1 o powierzchni 73 m² odbędzie się  w dniu 08.08.2018 r. o godz.  11⁰⁰  
  w  sali nr 34 Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16.  
 
- Przetarg na lokal nr 2 o powierzchni 19 m² odbędzie się  w dniu 08.08.2018 r. o godz. 12⁰⁰ 
  w  sali nr 34 Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16.  



Lokal nr 1 jest przedmiotem umowy najmu lokalu, do dnia 30.09.2018 r. 
 
Lokal nr 2  jest przedmiotem umowy najmu lokalu do dnia 31.08.2018 r. 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
1.   wpłacenie w określonym terminie wadium i przedłożenie kserokopii dowodu wpłaty , 
 

Wadium należy wpłacać w walucie polskiej, najpóźniej do dnia 03.08.23018 r. na rachunek 
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 80 1240 3855 1111 0000 4472 1268 Bank Pekao SA Oddział 
w Gryfinie  z zaznaczeniem numeru lokalu nr 1 lub nr 2 „wadium na najem lokalu przy  
 ul. Bolesława Chrobrego 5 w Gryfinie”. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu 
środków pieniężnych na rachunek. 
 
Wpłacenie wadium oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem faktycznym nieruchomości 
oraz warunkami przetargu. 

 
2. złożenie aktualnego, wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, 

dokumentu identyfikującego podmiot stający do przetargu (odpis z właściwego rejestru, 
zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ) - jeżeli uczestnik przetargu  
jest przedsiębiorcą ( prowadzi działalność gospodarczą ) w formie oryginału  lub 
poświadczonej za zgodność kopii, 

 
3. złożenie oświadczenia o niezaleganiu z opłaceniem podatków oraz innych opłat należnych 

Gminie Gryfino i Gminie właściwej – ze względu na miejsce zamieszkania oferenta                       
a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, w gminie na terenie której 
usytuowana jest siedziba przedsiębiorstwa, 
 

4.  złożenie oświadczenia oferenta: 
- o  niezaleganiu z opłaceniem podatków, oraz składek na ubezpieczenie społeczne – jeżeli 
uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą,  

-  o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przetargów i warunkami umowy najmu, 
-  o zapoznaniu się ze stanem nieruchomości.  
 
Druk oświadczenia dostępny jest na stronie www.bip.gryfino.pl, zakładka  
informacje/nieruchomości, przy ogłoszeniu, lub w  Wydziale Działalności Gospodarczej, 
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami znajdującym się w budynku Banku Pekao S.A  
ul. Parkowa 3 w Gryfinie, pok. nr 203.  

 
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargów, odbędzie się  
w dniu 08.08.2018 r. w godzinach od 10⁰⁰ do godziny 10³⁰, w sali nr 34 Urzędu Miasta  i Gminy                  
 w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16.  
 
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana będzie do okazania dokumentu tożsamości                 
oraz  oryginału dowodu wpłaty wadium, a osoba przystępująca do przetargu w imieniu 
uczestnika przetargu tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz 
stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej z notarialnie potwierdzonym 
podpisem. 
 
Do przetargu nie zostaną dopuszczeni oferenci: 
-  którzy mają zaległości finansowe wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, Gminy właściwej  ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedziby przedsiębiorstwa, 

-  którzy mają zaległości finansowe wobec Gminy Gryfino, w tym z tytułu najmu / dzierżawy 
lokalu użytkowego lub nieruchomości, stanowiących własność Gminy, 



- z którymi zostały rozwiązane umowy na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub 
nieruchomości, stanowiących własność  Gminy Gryfino z winy najemcy lub dzierżawcy w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu. 

Wpłacone wadium podlega: 
- zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu,                
bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty, 

- zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, w ciągu 3 dni roboczych                
po zakończeniu przetargu na rachunki przez nich wskazane, 

- przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie podpisze umowy najmu                     
w terminie 14 dni od daty jego rozstrzygnięcia. 

 
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik 
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej. 
 
 Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania, 
najemca wykonuje  we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z umową najmu, bez prawa  
do zwrotu nakładów. 
 
Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomości UMiG w Gryfinie, ul.  Parkowa 3 II piętro  pok. nr 203, tel. 91 416-22-10 wew. 403. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, 
podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej   do publicznej 
wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 
 
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Burmistrz 
Miasta I Gminy Gryfino,  ul. 1 Maja 16,  74-100   Gryfino.  Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych   Osobowych 
 w rzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie będzie pod numerem tel. 91-4162011 lub email: iod@gryfino.pl. Dane osobowe 
przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami 
danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 
Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są 
przetwarzane ma prawo do wniesienia  skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gryfino, dnia………………………………………  
  
 
                                                          OŚWIADCZENIE  
 
Ja, ………………………………………………………………………………………………. reprezentujący/a 
 
  firmę*………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                           (nazwa firmy i adres) 
 
NIP*………………………………REGON*……………………………..PESEL*……………………………………….. 
 
Nr KRS (lub innego właściwego rejestru)*…………………..................................................................................... 
 
zameldowany(-a): ……………………………………………………,  legitymujący(-a) się dowodem osobistym 
 
 /paszportem* serii…………… ………….nr …………………………. 
 
oświadczam, że: 
1) zapoznałem/-am się z Regulaminem i warunkami przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego nr……….., stanowiącego własność Gminy Gryfino, o 
powierzchni……………, znajdującego się w budynku położonym w Gryfinie przy  
ul. Bolesława Chrobrego 5 (obr. ewidencyjny  nr 3 m. Gryfino,) i przyjmuję je bez zastrzeżeń, 
2) zapoznałem/-am się z warunkami umowy najmu 
3) znany jest mi stan nieruchomości oraz jestem świadomy/a, że ciąży na mnie obowiązek uzyskania opinii, 
zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej 
działalności, 
4) nie zalegam z opłaceniem podatków do Urzędu Skarbowego, składek na ubezpieczenie społeczne do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych wymaganych opłat publicznoprawnych, w  tym należnych 
między innymi Gminie Gryfino. 
 
                                                                              …………………………………. 
                                                                              (miejscowość i data) 
 
                                                                              …………………………………………… 
                                                                              (podpis osoby fizycznej lub podpis/-y osoby/osób  
                                                                               uprawnionych do reprezentacji) 
 
Poniższy numer rachunku bankowego wskazuję jako właściwy do zwrotu wadium w przypadku gdy 
zaistnieją podstawy do jego zwrotu w myśl postanowień Regulaminu. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Prowadzonego przez Bank……………………………………………………………….. 
 
Jestem świadomy/a, że w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wpłacone przeze mnie wadium  
w wysokości ustalonej w przetargu ulega przepadkowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r., 
o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018 poz. 1000) dla potrzeb prowadzenia przetargu**. 
 
                                                                                            ……………………………………. 
                                                                                            (miejscowość i data) 
 
                                                                                     ……………………………………………………………. 
                                                                                     (podpis osoby fizycznej lub podpis/-y osoby/osób                             
                                                                                     uprawnionych do reprezentacji) 
 



 
* niepotrzebne skreślić 
** podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania albo żądania ich usunięcia. 

 


