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Burmistrz Karpacza
zaprasza do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym
na oddanie w dzierżawę stanowiska handlow€go nr 6 na cz;as oznaczony - 3 lata
Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 n
ulicy Kons§rtucji3 Maja 54, w sali nr 10, o godz. 1100.

w

siedzibie Urzędu Miejskiego w Karpacnl przy

I. Wydzierżawiający:
Wydzierżawiającym jest Gmina Karpacz z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu, ul. Konstytucji 3
Maja nr 54, 58-540 Karpacz. NIP 611-010-77-59; REGON 230821552; Kancelaria: tel.7576I9L50, fax
7 57 619224; e-mail: kancelaria@karpacz.eu.

ll.

Przedmiot dzierżawy:
Stanowisko handlowe nr: 6 (w kolejności od mostu na Potoku Łomnica), wrazzprzynależmym gruntem o
powierzchni 7,5 m2, liczonym od zewnętrznego obrzeża chodnika.
Stanowisko handlowe sianowi częśó wińy handlowej o pow 45 m2, położonej na nieruchomości
gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 48Ilż w obrębie Karpacz 0004, w rejonie
skrzyżowania ulic Olimpij skiej z TurysĘ czną.
]II. Warunkidzierżawy:
1. Prowadzenie przez dzierżawcę przez okres trzech lat dzińalności handlowej na stanowisku handlowym,
zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki.

2.IJstala się kwotę 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złoĘch 00/100) brutto jako minimalną (wywoławczą)
stawkę miesięcznego czynszu dzieńawnegol w tym: netto - 813,01 ń; podatek vat 23% - 186,99 zł,
najniższe postąpienie I%o ceny wywoławczej. W przypadku podwyższenia stawki vat czynsz ulega
stosownemu podwyższeniu.

moze podlegaó wzrostowi, corocznie
z dniem 1 marca, wskutek waloryzacji dokonanej w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i
a) ustaloną w przetargu, kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego
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;

b) dzierżawcabędzie zobowiązany płacić ustalony czynsz dzierżawny brutto w terminie do ostatniego
dnia każdego miesiąca;

c)

dzierżawca zobowiązany będzie płacić podatek od nieruchomości, w tym: podatek od powierzchni
gruntu oraz podatek od wartości stanowiska handlowęgo, których zasady ustalania, wymiar i terminy
płatnościreguluje ustawa z dnia 7ż sĘcznia 199I r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z ż017 r., poz,
1

785).

lV. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Wniesienie w pieniądzu PLN w lrwocie - 200,00 zł (słownie: dwieście ńoĘch 00/100) wadium, na
rachunek Gminy Karpacz w Banku Zachodnim WBK S.A. VOddział w Karpaczu Nr 45 1090 1926 0000

000l 00948582, wterminie dodnia 14listopada 2018r.
2. Wadium wpłacone przęz lczestnika, który przetarg wygrał, zaliczonę zostanie na poczet przyszłego
naleznego czynszul dzierżawnego. Zwrot wadiów innym uczestnikom przetargu nastąpi, nie pózniej niż w
terminie 3 dni od dnia zamknięciaprzetargu. Wadium ulega przepadkowi naTzecz Gminy Karpaczw razie
uchylania się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżavrry.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu Komisji Przetargowej (pokój nr 14) w terminie do dnia 15
listopada 2018 r. poprzez przedłożenie dowodu wniesienia wadium.
4. Zakvłaliflkowanie oferentów przezKomisję Przetargową do uczestnictwa w przetargu,

)

Lista osób zalnvalifikowanych do uczestnictwa w przetargu w;rwieszona zostanie w siedzibie Urzędu
Miejskiego QI piętr) w dniu 19listopada 2018 r.
PrzędŁożenie następuj ących dokumentów:
a) dowód osobisty (paszpoń);
b) pełnomocnictwo do składania oświadczeńwoli w imieniu oferenta.
5 .

Burmistrz Karpacza może odwołać lub unieważnić przetarg z ważnej przyczyny.
Z przetarguo zgodnie z prrysługującym Gminie Karpacz prawem wyklucza się osoby, które do dnia
zgłoszenia uczestnictwa w przetarguo tj. do dnia 15 listopada 2018 n posiadają nieuregulowane
zobowiązania wobec Gminy Karpacz.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli prrynajmniej jeden z nich zaoferuje co
naj mniej

jedno postąpienie.

Na czynności rwieyzarte z

przeprowadzeniem przetarga osoba biorąca w nim tldziŃ może wnieśćdo
Burmistrza Karpacza skargę w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu. Burmistrz Katpacza
rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej wniesienia. Może lznaó skargę za zasadną i nakazaó
powtórzenie czynności rwięanychzprzetatgiem, uniewaznićprzetarg,lub uznać skargę zaniezasadną.

o oddawanym w dzierżiwę stanowisku handlowym będącym przedmiotem
przetargu oraz warunkach uczestnictwa i przebiegu przetargu udzielają pracownicy Referatu
InwesĘcji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Karpaczu (pokój nr I4), telefonicznie
Szczegółowych informacji

pod nr 75 761861ż. Ogłoszenie o przetargu podano do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim (II piętro), stronie internetowej www.karpacz.pl (aktualności); BIP (Biuletyn
Informacji Publicznej) - przetargi na rok 20].B.

