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Za|<ład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce

Miejsceprzetargu: Za|<ład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce,
Plac Kościuszki 15 pok. nr 1.1.,
Data przetargu - 16.09.2016 roku - godz. 14:00
Wadium w wysokości 540,00 zł. nalezy wpłacić do kasy ZGKiM, PIac Kościuszki ]-5
iub na konto bank : PKO Bank Polski SA nr L7 L0201332 0000 1-802 0983 5879
do dnia 14.09.2016 r. Wadium przetargowe wpłacone przez uczestnika przetargu,
który wygrał przetarg zalicza się w poczet czynszu i opłat dodatkowych
Adres lokalu: Sokółka ul. Białostocka 25 działka nr 927, Księga wieczysta
BrlS/00000035i8
Termin zagospodarowania lokalu l-6. 09. 20 1 6 r.
Powierzchnia lokalu: - 45,00 m2
Lokal przeznaczony na działalność usługowo-handlową z wyłączeniem handlu alkoholem,
działalność nie moze być prowadzona w godzinach nocnych. Lokal wyposazony jest
w instalację e1ektryczn6 wodno . kanalizacyjną w.c. oraz ogrzewanie elektryczne
konwektorowe.
oglądanie lokalu odbywa się po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 85
7L1.22-08 w 38.
Cena wywoławcza: wywoławczy miesięczny czynsz netto 540,00 zł, (12,00 zł../m2x45,00
m') + 23o/oYNr.
Przetarg uznaje się za \Mazny bez względu na liczbę licytantów; jezeli chociaz jeden licytant
zaoferuje co najmniej jedno postil)ienie powyzej kwoty wywoławczej miesięcznego
Czynszu netto. o wysokości postąlienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, ze
postępowanie nie moze wynosić mniej nii L o/o Cen! wywoławczej, z zaokrągleniem do
pełnych dziesiątek złotych.
oprócz czynszu najemca zobowiązany jest pokrywać opłaty za media oraz podatek od
nieruchomości. Wylicytowana kwota miesięcznego czynszu.netto zostanie powiększona
w umowie o obowiązujqcy podatek VAI.
Qzynsz najmu i opłaty eksploatacyjne są płatne przez najemcę do ostatniego dnia kazdego
miesiąca w kasie ZGKiM lub na konto wynajmującego w banku: PKo Bank Polski SA nr
17 L0201332 0000 1802 0983 5879. W razie zwłoki w uiszczaniu należności wynajmujący
obciązy najemcę odsetkami.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieolaeślony. Regulamin przetargu oraz projekt
umowy najmu do wglądu w siedzibie ZGKiM Sokółka.
Podpisanie umowy z osob6 która wygrała przetarg następuje nie później niz w ciągu 3 dni
od dnia przetargu
Zasady waloryzacji czynszu: stawka czynszu podlega rocznej waloryzacji o wskaźnik
wzrostu cen i usług ogłoszony przez Prezesa GUS po 1.0-tym lutego kazdego roku. W
przypadku niepodpisania umowy z przyczy\ niezaleznych do organizatora przetargu
wpłacone wadium ulega przepadkowi. osoba, która przetarg wygra' zobowiązana będzie
przed podpisaniem umowy najmu do wpłacania kaucji w wysokości stanowiącej
równowartość jednomiesięcznego czynszu. Kaucja powinna być wniesiona w pieniądzach.
Zasttzega się prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.

na najem lokalu użytkowego.

Sokółka, !,{.oa.zorc,.


