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Miejsceprzetargu:ZakładGospodarkiKomunalnejiMieszkaniowejwSokółce,
Ptac t<oSciuszki 15 Pok' nr 11'

Dataprzetargu - 1O'OS'ZO16roku - godz' t?t99 - '
Wadium w wysotJJ.i 

- 
iżo,go ,ł. 

"ł"ziwlłac1e^1o'kasy 
ZGKiM, P'ac Kościuszki ].5

lub na konto u*l. , ir<ogank porsr<i-śe ru 171020 133ź 0000 1802 0983 5879

do dnia 14.09.2016n Wadium p'"uoryo*t *pli::T przez uczestnika przetargu'

który wygrał przetalg zalicza.sĘ1poczet czynszu ! opłat dodatkowych

Adres lokalu: S"ilń ol ńiałósto.xa ózs działta nr 896/2, Księga wieczysta

BIlS/00001535/0
;ili" zagospodarowania lokalu 16'09'2016 r'

Po*i..t.tt'nia lokalu: '43,40 m2

Loka' ptzeznaczony na działa1ność,usługowo-handlową z wyłą9zeniem handlu alkoholem,

działalność nie może być prow"d;;; w godzin'.t' no.ńyćr'. tol.ut wyposażony jest

* Ń.r..ię e1ektryczn6 wodno.. kanalizacyjną w.c.

oglądanie lokatu odtywa się po wcześnĘszym umówieniu się telefonicznym pod

H.::#'i"11"T#l,ly*oł.*czy miesię CZny cz^sz netto 520,B0zł (12,00 zł..lm2x43,40m2) .

#:.rJ.i*aje się zawaŻnybez wzglę9".y]i:1-oj:.T:*:,*,Jffl}'.*[:1"';Ł:1#r.T
zaoferuje co najmniej jedno. po'.łpiŃe p9wy1eł kwoty wywoławczej miesięcznego

czynszu netto. ó *j,,ór.osci . posffil.''. 'a.^9i'au:ą u.'ó'tniiy przetargu, z- t{m, ie

postępowanie nie moiu 'ynosió mnie; niż 1 z" ceny wywoławc,ei, , zaokrągleniem do

Ł.Jg:ł *frj:l.ix,':l1..l zobowiązany jest pokrywać opłaty za media oraz podatek od

nieruchomości. Wylicytowana }łrrota-miesięcznego czynszu netto zostaniepowiększona

* uńo*ie o obowiązujący podatekvAT.

Czrypsznajmu i opłaty ekspr'oatacylne są płatne p.rzeznajemcę. do ostatniego dnia każdego

miesiąca w kasie ZGKiMiub na konto Ęna;muią::go w banku: P{o Bank Polski SA nr

17 to2'1332 0000 ].B02 0983 5879. w,a,ie ,wiot.i il uiszczaniu należności wynajmujący

obciąży najemcę odsetkami .:.^r--^;.t^*.' Daarrlarnin nt 
. 
:kt

Umowa najmu zostanie zawarta na cZaS nieolrreślony. Regulamin przetargu oraz prol€

"'.*v "ą,nu 
ao wglĄw siedzibie ZGKiM Sokółka.

Podpisanie umowy z osob6 która wygrała przetarg następu3e nie później niż w ciągu 3 dni

od dnia Przetarguod dnia Przetargu
Z asady walo ryzac j i - czynszu : stawka- ."Ę''l Ł:uł:i.1':" i,i:?" Ti}H"T:jj#. 

*'uaźnik

ffi 3ffi ;r[iff;';gł#ffi ;;;;P;;.;GUSpo.1_0-'Ę.}::g'"^u::"u"..ęT""Twzrosru (-trll I uD1uó UórvJlvrrJ r._-_ 
nleżnych" do organizatora przetargu

w p,'yp.dku niepodpisania umowy ', x,:!:Yt*11.'..-.,"rc' \^/vor'. z'obowiazana będziey'i.r#JT}#,"*li]i"il#ą.;iló;ń;{.ó*'ff ::lPY-*.x"-'""#-it#"i"1i:::r'1.TT:ilLT[*"'.,ifi"'#;':iĘ:-"9 )Tr::"T1"*::.*i.*rn,*";',,.',liłi#iŁl.jljffi #.:f3Ji1.u#*#'J'"*:i'.il'ańx1uciary1i:::J:Yieśionawpieniądzach.
Zastrzegasię prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.

Sokółka, !,{.,,.,o,u,.


