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I. WYDZIERŻAWIAJĄCY, OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKI DZIERŻAWY 

 
1. Ogłaszającym przetarg i Wydzierżawiającym jest Gmina Miasta Gdyni,  
z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 telefon (058) 66 88 000,  
Fax (058) 6209 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl. 
 
2. Celem dwuetapowego przetargu jest wydzierżawienie na czas oznaczony – okres 20 lat, 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni  
przy Placu Grunwaldzkim, o powierzchni 593 m², oznaczonej jako część działki 2938/2 

obręb 26-Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą 
GD1Y/00114920/5, zabudowanej muszlą koncertową w złym stanie technicznym. 
Przedmiotowa nieruchomość wskazana została na załączniku graficznym nr 1. 
 
3. Przedmiot dzierżawy przeznacza się na modernizację muszli koncertowej  

z prowadzeniem w niej działalności kulturalno-rozrywkowej uzupełnionej funkcją 
gastronomiczną całoroczną. 
 
Gmina Miasta Gdyni wyraża zgodę na dysponowanie częścią terenu Placu Grunwaldzkiego 
przed muszlą koncertową z możliwością jego sezonowej adaptacji i aranżacji w uzgodnieniu  
z aktualnym dysponentem nieruchomości. 
 
4. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry 
w Gdyni (Uchwała nr XXXII/754/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 roku) oraz 
jego zmianami (Uchwała Nr XXXII/717/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2009 roku 
oraz Uchwała Nr XLVI/1080/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 r.) i zgodnie  
z jego zapisami znajduje się w strefie 02UK,KD-X – usługi kultury (Teatr Muzyczny), plac 
publiczny. 
 
5. Przetarg składa się z dwóch etapów:  

I etap – przetarg pisemny nieograniczony 
 
1) Oferenci składają na wydruku koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania 
nieruchomości składającą się z: projektu zagospodarowania terenu, wizualizacji, rzutów, 
przekrojów, widoków elewacji, harmonogramu realizacji inwestycji i przybliżonych jej 
kosztów; 
 
2) Koncepcja oraz jej realizacja winna być zgodna z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, uwzględniać sąsiedztwo Gdyńskiego Centrum 
Filmowego i Teatru Muzycznego (funkcja kulturalna) oraz hotelu i zabudowań 
mieszkalnych (funkcja mieszkalno-hotelowa), jak również uzgodniona z właściwym 
Konserwatorem Zabytków w kwestii architektonicznej i wizualnej oraz Zarządem Dróg i 
Zieleni w kwestii obsługi komunikacyjnej w trakcie realizacji inwestycji  
i w trakcie użytkowania. Należy przewidzieć odpowiednie zaplecze dla występujących 
artystów (garderoby, węzły sanitarne, prysznice itd.). 
 
3) Harmonogram realizacji inwestycji winien uwzględniać: 
 a) czas potrzebny na skompletowanie wymaganych zgód i uzgodnień  
z właściwym Konserwatorem Zabytków, Zarządem Dróg i Zieleni oraz Wydziałem 
Architektoniczno-Budowlanym. 
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 b) funkcjonowanie i program aktywności okolicznych instytucji (Teatr Muzyczny, 
Gdyńskie Centrum Filmowe, hotel, zabudowa mieszkaniowa, parking podziemny i inne). 
 c) organizację Festiwalu Filmowego w Gdyni, w związku z czym w dniach trwania 
imprezy będzie obowiązywał całkowity zakaz prowadzenia ciężkich/uciążliwych prac 
budowlanych. 
 
II etap – przetarg ustny ograniczony 
 
1) Dla oferentów zakwalifikowanych przez Gminę Miasta Gdyni do II etapu 
przeprowadzony zostanie przetarg ustny ograniczony, w celu ustalenia najwyższej stawki 
czynszu dzierżawnego. 
2) Powierzchnia przedmiotu dzierżawy wynosi 593 m² i równa się maksymalnej 
powierzchni zabudowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
powiększonej o obszar pod planowanym zadaszeniem. 
3) Ustala się kwotę 2 100,00 zł netto jako wywoławczą stawkę dzierżawnego czynszu 
miesięcznego obowiązującego w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku 
dzierżawy. W okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy 
obowiązuje stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości 80% stawki czynszu 
wylicytowanego. Ustala się minimalne postąpienie w kwocie 500,00 zł. 
4) Przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy miesięczny czynsz 
dzierżawny będzie obowiązywał w wysokości 100,00 zł. Po upływie tego okresu 
obowiązuje wylicytowana wysokość czynszu dzierżawnego. 
5) Czynsz, o którym mowa w pkt. 3 oraz 4 jest płatny z góry do 20-tego dnia każdego 
miesiąca i podlega waloryzacji na dzień 1 marca każdego roku dzierżawy o roczny 
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS. 
Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca płaci należny podatek VAT i podatek  
od nieruchomości w ustawowej wysokości. 

 
6. W przypadku rozbudowy muszli koncertowej, po rozstrzygnięciu II etapu przetargu, 
wymagane jest zorganizowanie przez przyszłego dzierżawcę konkursu architektoniczno-
urbanistycznego (zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). 
Nieprzekraczalny termin na jego przeprowadzenie wynosi 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia 
II etapu przetargu. 
 
7. Modernizacja muszli koncertowej winna uwzględniać następujące wytyczne 
konserwatorskie: 
 

1) Koncha (czasza) jako element charakterystyczny i najważniejszy obiektu powinna być 
poddana pracom remontowym, zachowującym jej kształt i szczegóły, takie jak wnęki 
oświetleniowe itp. 
2) Części boczne, mające także niepowtarzalny wyraz architektoniczny typowy dla czasu 
powstania, należy wzmocnić i poddać remontowi lub jeżeli okaże się to konieczne możliwe 
jest rozebranie tych części i ich odtworzenie. 
3) Ewentualna rozbiórka części bocznych może odbyć się wyłącznie po wykonaniu 
inwentaryzacji, obejmującej także detale wystroju elewacji, szczególnie gzymsy  
i attyki. Konieczne jest dokładne odrysowanie profilu  widoku gzymsu. 
4) Przy ewentualnej odbudowie części bocznych, należy zachować dokładnie wymiary w 
elewacji od strony Placu Grunwaldzkiego. Kompozycja tej elewacji musi zachowywać 
osiowość i symetrię. Możliwe są modyfikacje w obrębie obrysu rzutu z tyłu i z boków, co 
dopuszczają zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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5) Ze względu na wielokrotne zmiany w układzie wnętrza części zapleczowej, dopuszcza 
się ukształtowanie podziałów pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkowych. 

 
Modernizacja muszli koncertowej winna zawierać również realizację zadaszenia przestrzeni 
przed konchą (czaszą), będącą naturalnym powiększeniem przestrzeni scenicznej. Zaleca się 
aby zaprojektowane zadaszenie nie zaburzało wyglądu muszli koncertowej. Winno ono 
stanowić naturalne przedłużenie czaszy muszli, odwzorowując jej półkolisty kształt oraz 
posiadać maksymalną długość 7m. (licząc od frontu czaszy). Należy zachować ciąg pieszy, 
zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja 
przyszłego projektu powinna zawierać akceptację właściwego Konserwatora Zabytków. W 
czasie niewykorzystywania zadaszonej przestrzeni do celów występów scenicznych może być 
ona wykorzystywana przez dzierżawcę jako ogródek gastronomiczny, zagospodarowany w 
sposób nie kolidujący z zachowanym ciągiem pieszym. 
 
Specyfikacja zadaszenia: 
A. Użytkowanie: zadaszenie z przeznaczeniem do użytku całorocznego wytrzymujące 
obciążenie śniegu i wiatru zgodnie z normami budowlanymi dla danej strefy; 
B. Poszycie membranowe: materiał membranowy wykonany w technologii wstępnego 
naciągu włókien wątku i osnowy, trudnopalny, wykroje wykonane za pomocą 
specjalistycznego oprogramowania do projektowania membran,  zgrzewany wysokimi 
częstotliwościami za pomocą maszyn typu  HF, szerokość zgrzewu dobrana tak aby miejsca 
łączenia miały wytrzymałość równą wytrzymałości materiału; 
C. Konstrukcja stalowa: Rury Stalowe gięte (nie spawane z prostych odcinków), łączenie rur 
za pomocą sworzni lub kołnierzy. Konstrukcja stalowa przystosowana do dodatkowego 
obciążenia przez sprzęt oświetleniowo-akustyczny o łącznej masie nie przekraczającej 100kg. 
Konstrukcja stalowa ocynkowana metodą natryskową i malowana farbą epoksydową na kolor 
RAL uzgodniony z właściwym Konserwatorem Zabytków; 
D. Wyposażenie dodatkowe: Zadaszenie wyposażone w ściany z materiału PCV (plandeki z 
oknami). Ściany przystosowane do szybkiego montażu i demontażu w przypadku 
wykorzystywania przez dzierżawcę zadaszonej przestrzeni jako ogródek gastronomiczny. 
 
8. Modernizacja muszli koncertowej winna zawierać również realizację zadaszenia 
przestrzeni przed konchą (czaszą), będącą naturalnym powiększeniem przestrzeni scenicznej. 
Zaleca się aby zaprojektowane zadaszenie nie zaburzało wyglądu muszli koncertowej i winno 
stanowić naturalne przedłużenie czaszy muszli, odwzorowując jej półkolisty kształt. 
Koncepcja przyszłego projektu powinna zawierać akceptację właściwego Konserwatora 
Zabytków. W czasie niewykorzystywania zadaszonej przestrzeni do celów występów 
scenicznych może być ona wykorzystywana przez dzierżawcę jako ogródek gastronomiczny. 
Specyfikacja zadaszenia: 
A. Użytkowanie: zadaszenie z przeznaczeniem do użytku całorocznego wytrzymujące 
obciążenie śniegu i wiatru zgodnie z normami budowlanymi dla danej strefy; 
B. Poszycie membranowe: materiał membranowy wykonany w technologii wstępnego 
naciągu włókien wątku i osnowy, trudnopalny, wykroje wykonane za pomocą 
specjalistycznego oprogramowania do projektowania membran,  zgrzewany wysokimi 
częstotliwościami za pomocą maszyn typu  HF, szerokość zgrzewu dobrana tak aby miejsca 
łączenia miały wytrzymałość równą wytrzymałości materiału; 
C. Konstrukcja stalowa: Rury Stalowe gięte (nie spawane z prostych odcinków), łączenie rur 
za pomocą sworzni lub kołnierzy. Konstrukcja stalowa przystosowana do dodatkowego 
obciążenia przez sprzęt oświetleniowo-akustyczny o łącznej masie nie przekraczającej 100kg. 
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Konstrukcja stalowa ocynkowana metodą natryskową i malowana farbą epoksydową na kolor 
RAL uzgodniony z właściwym Konserwatorem Zabytków; 
D. Wyposażenie dodatkowe: Zadaszenie wyposażone w ściany z materiału PCV (plandeki z 
oknami). Ściany przystosowane do szybkiego montażu i demontażu w przypadku 
wykorzystywania przez dzierżawcę zadaszonej przestrzeni jako ogródek gastronomiczny. 
 
9. Dzierżawca zobowiązany jest oddać do użytku zrealizowaną inwestycję na podstawie 
dokumentów stwierdzających legalność użytkowania obiektów budowlanych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy 
zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Harmonogram ten stanowi integralną część 
umowy. W przypadku nie zachowania przez Dzierżawcę wskazanego wyżej terminu 
Wydzierżawiającemu przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, bez prawa do zwrotu wartości poczynionych nakładów. 
 
10. Ustala się kaucję w wysokości 100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych), płatną na 
jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy dzierżawy. Wpłata kaucji w 
ustalonej powyżej wysokości przez wyłonionego zwycięzcę przetargu stanowi warunek 
konieczny podpisania umowy dzierżawy. 
A. Niewykonanie inwestycji o której powyżej w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania 
umowy spowoduje przepadek kaucji oraz wypowiedzenie umowy dzierżawy ze skutkiem 
natychmiastowym, bez prawa zwrotu wartości za poczynione nakłady. 
B. Wykonanie inwestycji o której powyżej w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania 
umowy, po zgłoszeniu gotowości do prowadzenia działalności, spowoduje zwrot kaucji. 
 
11. Dzierżawcy tworzący Konsorcjum w celu realizacji i prowadzenia działalności po jej 
zrealizowaniu, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania wobec Gminy 
Miasta Gdyni. Odmiennie uregulowanie zakresu odpowiedzialności przez Dzierżawców 
wobec Gminy Miasta Gdyni w jakiejkolwiek umowie jest bezskuteczne wobec 
Wydzierżawiającego. 
 
12. Umowa dzierżawy zostanie zawarta pod warunkami  zawieszającymi polegającymi na 
tym, że: 

1) Przyszły Dzierżawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia  w formie aktu 
notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt. 4 kpc – wydania  
Wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy po upływie terminu umowy, na który została 
zawarta, w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia umowy; akt notarialny o którym wyżej 
mowa winien zawierać oświadczenie współmałżonka wyrażające zgodę na zawarcie umowy 
dzierżawy przez Dzierżawcę i zostać złożony Wydzierżawiającemu w terminie 14 dni od 
dnia zawarcia umowy dzierżawy. 

2) W umowie dzierżawy Dzierżawca złoży oświadczenie, że znane mu są skutki prawne z 
faktu nie ziszczenia się warunku, o którym mowa w pkt 1) w szczególności polegającym na 
braku tytułu prawnego do posiadania nieruchomości i braku możliwości przywrócenia 
terminu do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji wydania nieruchomości w 
trybie art. 777 § 1 pkt.4 kpc.  

 
13. Dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu wartości za poczynione nakłady bez 
względu na sposób powiązania z gruntem lub budynkiem. 
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14. Za inwestycję rozpoczętą lub zakończoną, na którą Dzierżawca nie uzyskał dokumentów 
stwierdzających  legalność użytkowania obiektów budowlanych  zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zwrot wartości za poczynione nakłady nie przysługuje. 

15. Dzierżawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Wydzierżawiającego dokonać 
cesji praw wynikających z umowy dzierżawy, poddzierżawiać lub podnajmować odpłatnie ani 
nieodpłatnie na rzecz osób trzecich. Naruszenie tego zakazu spowoduje rozwiązanie umowy 
w trybie natychmiastowym, bez prawa do zwrotu nakładów bez względu na sposób ich 
powiązania z gruntem lub budynkiem.      

16. Umowa zostaje zawarta z datą pewną. 

17. Dzierżawca ponosi koszty związane z zawarciem umowy dzierżawy i umów 
stanowiących zabezpieczenie zapłaty kar umownych. 
 
18. Sposób korzystania z terenu zielonego na Placu Grunwaldzkim należy uzgodnić  
z aktualnym dysponentem nieruchomości. Koszty utrzymania i serwisowania 
przedmiotowego terenu, w czasie jego użytkowania, ponosić będzie jego użytkownik. 
 
19. Maksymalne natężenie akustyczne winno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz.U. z 2014 poz. 112), tj. 55dB w dzień i 45dB w nocy. 
 
20. Organizacja placu budowy jak również jej zaplecza winna zostać uzgodniona z Zarządem 
Dróg i Zieleni oraz nie może kolidować z funkcjonowaniem Placu Grunwaldzkiego  
i wszelkich urządzeń z nim związanych. 
 
21. Dzierżawca zobowiązany jest do udostępnienia czaszy muszli koncertowej  
oraz terenu przed nią na każdorazowy wniosek Gminy Miasta Gdyni, w celu organizacji 
imprezy niekomercyjnej organizowanej przez Miasto lub jednostki mu podlegające. 
Informację o terminie imprezy dzierżawca będzie otrzymywał najpóźniej na 14 dni  
od jej daty. W związku z powyższym dzierżawca zostanie zobligowany do podłączenia 
dodatkowego licznika energii elektrycznej. 
 
22. Ze względu na odbywające się na Placu Grunwaldzkim oraz w czaszy muszli koncertowej 
imprezy miejskie, ogrodzenie terenu budowy powinno nastąpić nie wcześniej niż 7 dni przed 
przystąpieniem do prac budowlanych. Ogrodzenie winno zwierać wizualizacje docelowej 
realizacji. Dodatkowy licznik energii elektrycznej powinien zostać założony równocześnie   
z powstaniem ogrodzenia. 
 
23. Organizacja przez Dzierżawcę imprezy z wykorzystaniem nagłośnienia w czaszy muszli 
koncertowej wymaga każdorazowej zgody Prezydenta Miasta Gdyni.  
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II.  WADIUM, TERMIN PRZETARGU, DODATKOWE INFORMACJE W 

SPRAWIE PRZETARGU 

 
Część jawna I etapu przetargu odbędzie się 09.06.2017 roku o godz. 12.00, w sali 105A  
na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).  
 
Wadium: 25 000,00zł (słownie: dwadzieścia pięć tysiący złotych) płatne przelewem bankowym 

na konto w  PKO Bank Polski S. A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 
02.06.2017 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi, regulaminem przetargu i ich 
akceptacją. Wadium zwycięzcy zwracane jest po podpisaniu umowy dzierżawy oraz dostarczeniu 
przez dzierżawcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 
§1 pkt 4 kpc.. 
Oferty przetargowe należy składać w pok. nr 317 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni  
w terminie do 02.06.2017 roku (do godz. 15.00).  
Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały 
określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w Referacie Administrowania Gruntami w 
pok. 317, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl. 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. (58) 668 89 52. Kontakt e-mail: 
p.szymczak@gdynia.pl.  
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Załącznik 1 
Mapa terenu z zaznaczonym przedmiotem dzierżawy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Istniejąca muszla koncertowa 

Teren przeznaczony pod dzierżawę 

Teren do sezonowej adaptacji –  
w uzgodnieniu z aktualnym 
dysponentem nieruchomości 

Ciąg pieszy do zachowania 
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Załącznik 2 
Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu 
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Załącznik 3 
 

REGULAMIN PRZETARGU 

 
załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 5868/17/VII/P Prezydenta  Miasta Gdyni z dnia 08.03.2017 r. 

  
1. Celem przetargu jest wyłonienie osoby fizycznej, prawnej lub innego podmiotu nieposiadającego 
osobowości prawnej, która złoży najkorzystniejszą ofertę na przyjęcie w dzierżawę na okres 20 lat 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na Placu Grunwaldzkim. 
2. Z wyłonionym w wyniku przeprowadzenia przetargu zwycięzcą zawarta zostanie umowa dzierżawy 
przedmiotowej nieruchomości na okres 20 lat. 
3.Procedura składania ofert: 

a) Pisemna oferta powinna być zredagowana w języku polskim i zawierać dokumenty wymienione 
w pkt. 9 niniejszego Regulaminu Przetargu. Oferent powinien również uiścić wadium w 
terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. 

b) Oferty winny być składane w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu. Oferty 
złożone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane bez względu na przyczynę 
opóźnienia. 

c) Dokumenty stanowiące ofertę powinny być umieszczone w zapieczętowanej kopercie nie 
posiadającej żadnego znaku identyfikującego oferenta, zaadresowanej: Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni –   PRZETARG NA DZIERŻAWĘ NA 

OKRES 20 LAT NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM 

(MUSZLA KONCERTOWA). 
d) W  momencie składania oferty oferent lub osoba przez niego upoważniona oraz nadzorujący 

przebieg czynności pracownik Urzędu Miasta Gdyni podpiszą oświadczenie potwierdzające 
dokonanie powyższej czynności wraz z dokładnym określeniem daty. 

4. W części jawnej I etapu przetargu biorą udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz  jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wpłaciły wadium oraz złożyły oferty 
pisemne w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu. Osoby ww. nie mogą posiadać 
jakichkolwiek zobowiązań publiczno – prawnych, na dowód czego obowiązani są załączyć aktualne 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, ZUS oraz z Referatu Podatków w Wydziale Dochodów Urzędu 
Miasta Gdyni. 
5. W części niejawnej I etapu przetargu rozpatrywane są oferty zakwalifikowane przez Komisję 
Przetargową w trakcie części jawnej, jako spełniające wymogi formalne określone  
w regulaminie przetargu. 
6. Osoby ( w tym reprezentanci osób prawnych ujawnionych we właściwym dla nich rejestrze 
sądowym) uczestniczące w części jawnej przetargu powinny przedstawić dokument tożsamości 
(dowód osobisty lub paszport). Pełnomocnicy w/w osób winni nadto przedłożyć umocowanie do 
udziału w przetargu. 
7. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu równoznaczna jest z potwierdzeniem przez niego faktu 
zapoznania się z regulaminem przetargu oraz jego akceptacją. 
8. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa w składzie co 
najmniej 3-osobowym, powołana przez Prezydenta Miasta Gdyni.  
9. Podpisana oferta powinna zawierać: 

a. imię, nazwisko i adres oferenta (nazwę i siedzibę firmy jeżeli oferent jest osobą prawną), 
aktualny odpis z rejestru sądowego/ewidencji – bądź jego potwierdzoną kopię, nie starszy niż 
wydany na jeden miesiąc przed złożeniem ofert, lub inny dokument potwierdzający rodzaj i 
zakres prowadzonej działalności (umowę spółki cywilnej, statut itp.) jeżeli oferent jest 
jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. 

b. zgodę współmałżonka oferenta będącego osobą: fizyczną, osobą prowadzącą działalność 
gospodarcza, wspólnikiem spółki cywilnej, wspólnikiem spółki jawnej, komplementariuszem 
na wzięcie udziału w przetargu oraz na zawarcie umowy dzierżawy w razie jego wygrania  lub  
złożenia oświadczenia o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, złożenia dokumentu 
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stwierdzającego istnienie ustroju rozdzielności majątkowej. Powyższe dotyczy również 
członków Konsorcjum.   

c. umocowanie do udziału w przetargu, jeżeli w imieniu oferenta występuje pełnomocnik, 
d. dowód wpłaty wadium, 
e. datę sporządzenia oferty, 
f. dokładny adres banku oraz numer konta bankowego, na który zostanie odesłane wadium w 

wypadku gdyby przetarg nie został rozstrzygnięty na korzyść oferenta, 
g. na wydruku koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania nieruchomości 

składającą się z wyłonionych w drodze konkursu architektoniczno-urbanistycznego (zgodnie z 
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego): projektu zagospodarowania 
terenu, wizualizacji, rzutów, przekrojów, widoków elewacji, harmonogramu realizacji 
inwestycji i przybliżonych jej kosztów oraz koncepcję funkcjonalną wraz z programem 
kulturalnym prowadzonej działalności. Składającemu ofertę nie przysługuje roszczenie o 
zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie oferty, 

h. oferent może przedłożyć posiadane referencje i rekomendacje podmiotów współpracujących, 
i. oferta nie może zawierać stawki czynszu dzierżawnego. 

10. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi formalne określone 
niniejszym regulaminem. 
11. I etap przetargu  składa się z części jawnej i niejawnej. 
12. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów, natomiast część niejawna  
to zamknięte posiedzenie Komisji Przetargowej. 
13. W części jawnej Komisja Przetargowa: 

a.   stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu, 
b. ustala liczbę otrzymanych ofert, 
c. otwiera koperty z ofertami, 
d. sprawdza czy wadia zostały wpłacone w terminie, 
e. sprawdza, czy zostały załączone zaświadczenia, o których mowa w pkt. 4 regulaminu, 
f. sprawdza kompletność ofert zgodnie z pkt 9 Regulaminu, 
g. kwalifikuje oferty do części niejawnej przetargu, 
h. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów  

lub ich pełnomocników, 
i. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu rozpoczęcia części niejawnej przetargu, 
j. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 

14. Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli: 
a.   nie odpowiadają warunkom przetargu, 
b. zostały zgłoszone po wyznaczonym terminie, 
c. wadia zostały wpłacone po terminie określonym w ogłoszeniem o przetargu, 
d. nie zawierają dokumentów wymienionych w pkt. 4 i 9 Regulaminu Przetargu  

lub dokumenty te są niekompletne, 
e. są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści, rzetelności zawartych danych,  

a także zawierają przeróbki lub skreślenia 
15. W części niejawnej Komisja Przetargowa: 

a. dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejsze oferty, biorąc pod uwagę 
koncepcję zagospodarowania nieruchomości, zgodności z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego lub stwierdza, że przetarg został zamknięty bez wybrania 
żadnej z ofert, 

b. sporządza protokół z  przetargu zawierający rozstrzygnięcie przetarg  
wraz z uzasadnieniem. 

16. W przypadku braku jednomyślności Komisja Przetargowa podejmuje decyzję w głosowaniu 
zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego 
Komisji. 
17. Protokół podpisują Przewodniczący oraz Członkowie Komisji Przetargowej. I etap przetargu 
uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. 
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18. Przewodniczący lub Członek Komisji Przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich  
uczestników I etapu przetargu o jego wynikach w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia 
przetargu. 
19. Nadzór nad przebiegiem przetargu sprawuje Komisja Przetargowa powołana przez Prezydenta 
Miasta Gdyni w składzie co najmniej 3-osobowym. 
20. Dla oferentów zakwalifikowanych przez Komisję Przetargową do II etapu przeprowadzony 
zostanie przetarg ustny ograniczony w celu ustalenia najwyższej stawki czynszu dzierżawnego. 
Oferenci zakwalifikowani do II etapu zostaną pisemnie powiadomieni o terminie przetargu ustnego, a 
ogłoszenie w tej sprawie zostanie zamieszczone w biuletynie informacyjnym „Ratusz”,  a także na 
stronie internetowej tutejszego Urzędu. 
21. W przypadku nie zakwalifikowania żadnej oferty do II etapu przetargu, przetarg uważa się za 
zakończony z chwilą zamknięcia etapu I. 
 

II etap – przetarg ustny ograniczony 
1. Przed otwarciem II etapu przetargu  Komisja Przetargowa sprawdza dane personalne (wymagany 
dowód osobisty lub paszport) i pełnomocnictwa osób przystępujących do przetargu. 
2. Przetarg ustny ograniczony rozpoczyna się od wywołania. 
3. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe stawki czynszu dzierżawnego dopóty, 
dopóki mimo trzykrotnego wywołania  nie ma dalszego postąpienia. 
4. Uczestnicy przetargu licytują stawkę czynszu netto. Po zakończeniu licytacji doliczany jest podatek 
VAT. 
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje 
stawkę wyższą od wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego o kwotę minimalnego postąpienia. 
6. Wysokość minimalnego postąpienia określono w kwocie  500.-zł. 
7. Stawka czynszu zaoferowana przez uczestnika  przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik 
zaoferuje stawkę wyższą. 
8. Po ustaniu postąpień prowadzący przetargu uprzedza uczestników, ze po trzecim wywołaniu 
najwyższej z zaoferowanych stawek czynszu dzierżawnego, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, 
po czym wywołuje trzykrotnie tę stawkę i zamyka przetarg. Licytację wygrywa podmiot oferujący 
najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego. 
9. Protokół z przeprowadzonego przetargu ustnego ograniczonego (II etap przetargu) stanowi 
podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. 
10. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, gdy żaden spośród podmiotów 
zakwalifikowanych do II etapu  nie przystąpił do licytacji. 
 
Postanowienia końcowe  
1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zwracane jest po podpisaniu umowy 
dzierżawy oraz dostarczeniu przez dzierżawcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu 
się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 4 kpc.. 
2. Wadium  ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości. 
3. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi po 
zakończeniu przetargu, nie później  niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 
4. Prezydent Miasta Gdyni w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wynikach przetargu 
wskaże zwycięzcy dokładny termin zawarcia na okres 20 lat umowy dzierżawy nieruchomości wraz z 
umowami stanowiącymi do niej załączniki będącej przedmiotem przetargu.  
5. Jeżeli wyłoniony w przetargu dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym 
miejscu, dniu i godzinie w celu podpisania umowy, Prezydent Miasta Gdyni może odstąpić od jej 
zawarcia. 
6. Komisja przetargowa nie zwraca złożonych ofert przetargowych. 
7. Uczestnikom przetargu przysługuje uprawnienie złożenia na piśmie w ciągu 7 dni  
od zamknięcia każdej części przetargu skargi na czynności związane z przygotowaniem oraz 
przeprowadzeniem przetargu, skierowanej do Prezydenta Miasta Gdyni. 
8. Niniejszy regulamin jest jawny. 

Załącznik nr 4 



Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej przy Placu Grunwaldzkim (muszla koncertowa) 

 13 

wzór 
  UMOWA DZIERŻAWY  

PN/_____/D/ 

 
zawarta w dniu __________roku w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pomiędzy Prezydentem 
Miasta Gdyni wykonującym zadania starosty z zakresu administracji rządowej, Gminą Miasta  Gdyni 
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni, z upoważnienia którego działają: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
zwanym w dalszej treści umowy Wydzierżawiającym a  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
zwanym dalej Dzierżawcą, o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Wydzierżawiający jest właścicielem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
położonej w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim, o powierzchni 593 m², oznaczonej jako część 
działki 2938/2 obręb 26-Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę 
wieczystą GD1Y/00114920/5, zabudowanej muszlą koncertową w złym stanie technicznym. 

2. Wydzierżawiający oddaje dzierżawcy do używania i pobierania pożytków przedmiot dzierżawy, 
opisany w ust. 1, a Dzierżawca zobowiązuje się wypełniać warunki niniejszej umowy.  

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest mapa terenu z zaznaczonym przedmiotem dzierżawy - 
załącznik nr 1. 

4. Strony ustalają adres do korespondencji zgodnie ze wskazaniem w części wstępnej umowy. Każda 
ze stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, pod rygorem 
uznania, że korespondencja adresowana na ostatni znany adres a nie podjęta przez adresata zostanie 
uznana za skutecznie doręczoną. 

 
§ 2 

1. Strony ustalają przeznaczenie przedmiotu dzierżawy na modernizację muszli koncertowej  

z prowadzeniem w niej działalności kulturalno-rozrywkowej uzupełnionej funkcją 
gastronomiczną całoroczną – w drodze dwuetapowego przetargu. 
Gmina Miasta Gdyni wyraża zgodę na dysponowanie częścią terenu Placu Grunwaldzkiego przed 
muszlą koncertową z możliwością jego sezonowej adaptacji i aranżacji w uzgodnieniu z 
aktualnym dysponentem nieruchomości. 

2. Dzierżawca zobowiązuje się do zrealizowania inwestycji na nieruchomości będącej przedmiotem 
niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni (Uchwała nr XXXII/754/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 
22 czerwca 2005 roku) oraz jego zmianami (Uchwała Nr XXXII/717/09 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 27 Maja 2009 roku oraz Uchwała Nr XLVI/1080/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 
2010 r.), jak również z uzgodnieniem z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Zarządem Dróg 
i Zieleni w kwestii obsługi komunikacyjnej w trakcie realizacji inwestycji i w trakcie 
użytkowania. 

3. Dzierżawca uzgodni z Zarządem Dróg i Zieleni obsługę komunikacyjną związaną z budową, 
zaopatrzeniem, dostawami i odpadami, jak również organizację placu budowy. 

4. Dzierżawca uzgodni z Miejskim Konserwatorem Zabytków dokumentację projektową związaną z 
planowaną inwestycją. 

5. Dzierżawca zobowiązany jest oddać do użytku zrealizowaną inwestycję na podstawie 
dokumentów stwierdzających legalność użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy 
zgodnie z harmonogramem realizacji ww. inwestycji. Harmonogram stanowi integralną część 
umowy – załącznik nr 2. W przypadku nie zachowania przez Dzierżawcę wskazanego wyżej 
terminu Wydzierżawiającemu przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, bez prawa do zwrotu wartości poczynionych nakładów. 
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6. Ustala się kaucję w wysokości 100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych), płatną na jeden dzień 
przed wyznaczonym terminem podpisania umowy dzierżawy. 
A. Niewykonanie inwestycji o której mowa w §2 ust. 5 w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania 
umowy spowoduje przepadek kaucji oraz wypowiedzenie umowy dzierżawy ze skutkiem 
natychmiastowym, bez prawa zwrotu wartości za poczynione nakłady. 
B. Wykonanie inwestycji o której mowa w §2 ust. 5 w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania 
umowy, po zgłoszeniu gotowości do prowadzenia działalności, spowoduje zwrot kaucji. 

7. Dzierżawcy tworzący Konsorcjum w celu realizacji i prowadzenia działalności po jej 
zrealizowaniu, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania wobec Gminy 
Miasta Gdyni. Odmiennie uregulowanie zakresu odpowiedzialności przez Dzierżawców wobec 
Gminy Miasta Gdyni w jakiejkolwiek umowie jest bezskuteczne wobec Wydzierżawiającego. 

8. Zmiana przeznaczenia przedmiotu dzierżawy, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić jedynie 
za uprzednią, pisemną zgodą Wydzierżawiającego. 

9. Organizacja placu budowy jak również jej zaplecza winna zostać uzgodniona z Zarządem Dróg  
i Zieleni oraz nie może kolidować z funkcjonowaniem Placu Grunwaldzkiego i wszelkich 
urządzeń z nim związanych. 

10. Dzierżawca zobowiązany jest do udostępnienia czaszy muszli koncertowej oraz terenu przed nią 
na każdorazowy wniosek Gminy Miasta Gdyni, w celu organizacji imprezy niekomercyjnej 
organizowanej przez Miasto lub jednostki mu podlegające. Informację o terminie imprezy 
dzierżawca będzie otrzymywał najpóźniej na 14 dni od jej daty. W związku z powyższym 
dzierżawca zostanie zobligowany do podłączenia dodatkowego licznika energii elektrycznej. 

11. Ze względu na odbywające się na Placu Grunwaldzkim oraz w czaszy muszli koncertowej imprezy 
miejskie, ogrodzenie terenu budowy powinno nastąpić nie wcześniej niż 7 dni przed 
przystąpieniem do prac budowlanych. Ogrodzenie winno zwierać wizualizacje docelowej 
realizacji. Dodatkowy licznik energii elektrycznej powinien zostać założony równocześnie  
z powstaniem ogrodzenia. 

12. Organizacja przez Dzierżawcę imprezy z wykorzystaniem nagłośnienia w czaszy muszli 
koncertowej wymaga każdorazowej zgody Prezydenta Miasta Gdyni.  

 
 

§ 3 
1. Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony – 20 lat  od dnia ……………. do dnia ……………… . 
2. Z upływem terminu określonego w ust. 1 niniejsza umowa nie może być przedłużona w sposób 

dorozumiany. 
3. Umowa może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem stron, w każdym czasie. Do 

wzajemnych rozliczeń stron zastosowanie ma § 7 ust. 4. 
4. W razie rozwiązania umowy za porozumieniem stron,  Dzierżawca oświadcza, że zrzeka się prawa 

do zwrotu nadpłaconego czynszu dzierżawnego. 
5. Uchybienie terminowi zapłaty czynszu, o którym mowa w § 4 skutkuje prawem 

Wydzierżawiającego do wypowiedzenia umowy dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym bez 
uprzedzania Dzierżawcy i wyznaczania Mu dodatkowego terminu do zapłaty zaległego czynszu 

6. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym jeżeli 
Dzierżawca: 
a) wszczął postępowanie naprawcze lub upadłościowe; 
b) utracił zdolność do czynności prawnych; 
c) naruszył istotne postanowienia umów zawarte w § 2, § 5 i 6. 

 

 
 
 

 
 

 
§ 4 
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1. Strony zgodnie ustalają wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego od dnia podpisania umowy 
przez okres 12 miesięcy w kwocie: 

  
123,00 zł  

(słownie: sto dwadzieścia trzy złote 00/100) 
 w tym:  czynsz 100,00 zł,  VAT 23%: 23,00 zł.  

Czynsz będzie płatny na konto Urzędu Miasta Gdyni Wydział Dochodów, PKO Bank Polski S. A., 
nr r-ku 88 1440 1026 0000 0000 0033 5029, z góry do 20-tego dnia każdego miesiąca.  

 
Wadium w wys. 25 000,00 zł zwracane jest po podpisaniu umowy dzierżawy oraz dostarczeniu 
przez dzierżawcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 
777 §1 pkt 4 kpc.. 

 
2. Strony zgodnie ustalają wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego po upływie okresu 12 

miesięcy od dnia podpisania umowy w kwocie: 
  

………………. 
(słownie: ……………..złote  ………/100) 

w tym:  czynsz       ………….. zł, VAT 23%: …………….. zł.  
 
Czynsz będzie płatny na konto Urzędu Miasta Gdyni Wydział Dochodów, PKO Bank Polski S. A., 
nr r-ku 88 1440 1026 0000 0000 0033 5029, z góry do 20-tego dnia każdego miesiąca.  
 

3. Czynsz  w latach następnych będzie waloryzowany  na dzień 1 marca każdego roku o wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony  przez Prezesa GUS. O zmianie 
wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do 
umowy. 

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić 
odsetki ustawowe. 

5. Dzierżawca zrzeka się prawa, potrącania z czynszu dzierżawnego, jakichkolwiek roszczeń które 
mogą powstać w stosunku do Wydzierżawiającego w czasie trwania niniejszej umowy dzierżawy. 

7. Oprócz czynszu dzierżawnego, Dzierżawca płaci podatek VAT w wys. 23%. Wskaźnik podatku 
VAT może ulec zmianie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. Dzierżawca jest zobowiązany 
do zapłaty stawki podatku VAT w wysokości obowiązującej na dzień  zapłaty. 

  
§ 5 

1.   Dzierżawca zgłosi obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w trybie ustawowym, w 
Wydziale Dochodów Urzędu Miasta i zobowiązuje się do jego terminowej zapłaty w wysokości 
obowiązującej na dzień zapłaty. Zmiana wysokości podatku nie wymaga aneksu do umowy. 

2.  Dzierżawca zobowiązany jest dbać o estetyczny wygląd przedmiotu dzierżawy i jego otoczenia 
oraz utrzymywać czystość i porządek na przedmiocie dzierżawy, terenie przyległym w promieniu 
3m,  zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   
(t.j. Dz. U.  z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami) i regulaminem utrzymania czystości i 
porządku na terenie Miasta Gdyni, a w szczególności: 

a)  wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

b) zawarcia umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od dzierżawcy nieruchomości. 

3. Dzierżawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, a 
w szczególności: 

a) przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych i instalacyjnych; 
b) wyposażenie obiektu w sprzęt pożarniczy oraz środki gaśnicze określone w przedmiotowych 

przepisach; 
c) utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń pożarniczych, będących na 

wyposażeniu obiektu; 
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d) uzyskania opinii Państwowej Straży Pożarnej odnośnie bezpiecznej pożarowo eksploatacji 
obiektu uwzględniając jego aktualne przeznaczenie. 

4. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z bieżącą 
eksploatacją przedmiotu dzierżawy. Dzierżawca we własnym zakresie zawrze odrębne umowy na 
pobór energii elektrycznej, wody oraz odprowadzanie ścieków. 

5. Dzierżawca zobowiązany jest udostępnić, w każdym czasie, przedmiot dzierżawy 
przedstawicielom Wydzierżawiającego w celu sprawdzenia wykonania przez niego umowy. 

6. Dzierżawca zobowiązany jest w czasie trwania niniejszej umowy ubezpieczyć się od 
odpowiedzialności cywilnej, w tym od następstw szkód i wypadków powstałych na przedmiocie 
dzierżawy, a po zakończeniu inwestycji – Dzierżawca zobowiązany jest ubezpieczyć przedmiot 
dzierżawy od ognia i innych żywiołów, przez cały czas trwania umowy. 

7. Działalność prowadzona przez Dzierżawcę winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska  z dnia 14 czerwca 2007 r. (t.j. Dz.U.2014.112) w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku. 

 
§ 6 

1. Inwestycja określona w § 2 ust.1 będzie zrealizowana na koszt Dzierżawcy po spełnieniu 
wszystkich warunków przewidzianych prawem.  

2. Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszelkich wymaganych decyzji, 
pozwoleń, zgód i uzgodnień w celu zrealizowania inwestycji określonej w § 2 i oddania jej do 
użytku.  

3. Wszelkie zmiany dotyczące przebudowy, modernizacji, kolorystyki obiektu oraz reklamy muszą 
być uzgodnione z Wydzierżawiającym. 

4. Dzierżawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Wydzierżawiającego dokonywać cesji 
praw wynikających z umowy ani poddzierżawiać, podnajmować, oddawać przedmiotu dzierżawy 
do bezpłatnego używania na rzecz osób trzecich. Naruszenie tego zakazu spowoduje rozwiązanie 
umowy dzierżawy w trybie natychmiastowym, bez prawa do zwrotu nakładów bez względu na 
sposób powiązania ich z gruntem lub budynkiem. 

 
§ 7 

1. Strony zgodnie ustalają, iż niniejsza umowa dzierżawy zostaje zawarta pod warunkiem 
zawieszającym: 

a) złożenia oświadczenia  w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 
§1 pkt.4 kpc – wydania  Wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy po upływie terminu 
umowy, na który została zawarta, w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia umowy; akt 
notarialny o którym wyżej mowa winien zawierać oświadczenie współmałżonka wyrażające 
zgodę na zawarcie umowy dzierżawy przez Dzierżawcę i zostać złożony 
Wydzierżawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Oświadczenie 
nie jest wymagane w przypadku istnienia ustroju rozdzielności majątkowej. 

2. Dzierżawca oświadcza, że znane są mu skutki prawne wynikające z faktu nie ziszczenia się  
warunku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczególności polegające na braku 
tytułu prawnego do posiadania nieruchomości i braku możliwości przywrócenia terminu do 
złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji wydania nieruchomości w trybie art. 777 § 1 
pkt 4 kpc oraz ustanowienia zabezpieczeń. 

3. Po zakończeniu okresu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od  
zakończenia umowy zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie 
opróżnionym i oczyszczonym. 

4. Dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu wartości za poczynione nakłady bez względu na 
sposób powiązania z gruntem lub budynkiem. Za inwestycje rozpoczętą lub zakończoną, na 
którą Dzierżawca nie uzyskał dokumentów stwierdzających legalność użytkowania obiektów 
budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwrot wartości za poczynione nakłady 
nie przysługuje.  

 
§  8 
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Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej z datą pewną pod rygorem 
nieważności. 

 

§ 9 
Spory mogące wyniknąć, w związku z wykonaniem umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu 

sądom powszechnym, właściwym miejscowo ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy obowiązują przepisy kodeksu 

cywilnego. 
 

§ 11 
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy dzierżawy z datą pewną i umów stanowiących 

zabezpieczenie zapłaty kar umownych ponosi Dzierżawca. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono na podstawie Zarządzenia nr …../17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 

……...2017 r. w sprawie akceptacji wyników przetargu dwuetapowego nieograniczonego na oddanie 
w dzierżawę na czas oznaczony - okres 20 lat, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gdyni 
położonej w Gdyni na Placu Grunwaldzkim w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 dla 
Wydzierżawiającego i 1 dla Dzierżawcy. 
 

 

 
DZIERŻAWCA                                                               WYDZIERŻAWIAJĄCY 

                   
……………………………………..                               ……………………………………… 
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Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy PN/…/… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k/otrzymują:  1. Dzierżawca; 2. KDM.; 3. KDP.; 4. PNG-a/a 

 

 

 

Istniejąca muszla koncertowa 

Teren przeznaczony pod dzierżawę 

Teren do sezonowej adaptacji –  
w uzgodnieniu z aktualnym 
dysponentem nieruchomości 

Ciąg pieszy do zachowania 
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Załącznik nr 2 do umowy dzierżawy PN/…/…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram inwestycji 
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Załącznik nr 5 

 

PREZYDENT MIASTA GDYNI  

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – 

na okres 20 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej  

w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim 

 
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasta Gdyni, położona przy Placu 
Grunwaldzkim, o powierzchni 593 m², oznaczona jako część działki nr 2938/2 obręb  

26-Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą 
GD1Y/00114920/5, zabudowana jest muszlą koncertową w złym stanie technicznym. 
 
Przedmiotową nieruchomość przeznacza się na modernizację muszli koncertowej  

z prowadzeniem w niej działalności kulturalno-rozrywkowej uzupełnionej funkcją 
gastronomiczną całoroczną.  
 

Gmina Miasta Gdyni wyraża zgodę na dysponowanie częścią terenu Placu 

Grunwaldzkiego przed muszlą koncertową z możliwością jego sezonowej adaptacji i 

aranżacji w uzgodnieniu z aktualnym dysponentem nieruchomości. 
 
Dzierżawca nieruchomości wyłoniony zostanie w drodze dwuetapowego przetargu. 
 
Część jawna przetargu odbędzie się 09.06.2017 roku o godz. 12.00, w sali 105A na I piętrze 

Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).  
Wadium: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatne przelewem 

bankowym na konto w  PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 
1037 w terminie do 02.06.2017 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest 
równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami 
przetargowymi, regulaminem przetargu i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać 
w pok. nr 317 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 02.06.2017 roku (do 
godz. 15.00). Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb 
przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są 
w Referacie Administrowania Gruntami w pok. 317, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni oraz 
na stronie internetowej www.investgdynia.pl. Dodatkowe informacje na temat przetargu 
można uzyskać pod nr tel. (058) 668 89 52. Kontakt e-mail: p.szymczak@gdynia.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej przy Placu Grunwaldzkim (muszla koncertowa) 

 21 

Załącznik nr 6 

 
 

KARTA TERENU 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1201 

1) NUMER TERENU 02 2) POWIERZCHNIA 1,69 ha 
3) PRZEZNACZENIE TERENU 

UK,KD-X – USŁUGI KULTURY (Teatr Muzyczny), PLAC PUBLICZNY 
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – nie ustala się. 
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY  

a) teren położony jest w granicach ochrony ekspozycji zespołu urbanistycznego Kamiennej Góry – strefa „E” – obowiązują 
przepisy określone w § 5 ust. 1 pkt 1; 

b) na terenie znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, dla których obowiązują zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 
4: 
- grupa B – obiekty o walorach kulturowych: 

- muszla koncertowa, Plac Grunwaldzki; 
c) zaleca się uzyskanie, na etapie projektu koncepcyjnego, opinii właściwego konserwatora zabytków dotyczącej 

zamierzenia inwestycyjnego. 
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) intensywność zabudowy – nie ustala się; 
b) wysokość zabudowy – nie ustala się; 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza się realizację jednokondygnacyjnych obiektów 

zaplecza w zagłębieniu terenu przy granicy z ulicami 63 KD–L 1/2 i 72 KD-D 1/2; 
d) powierzchnia zabudowy – nie ustala się; 
e) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się; 
f) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń technicznych ułatwiających dostęp z poziomu Placu Grunwaldzkiego na 

platformę widokową na szczycie Kamiennej Góry; wybór urządzeń technicznych i ich lokalizacji musi być poprzedzony 
studiami krajobrazowymi (dla wyłonienia najlepszych rozwiązań zaleca się organizację konkursu architektonicznego); 

g) dopuszcza się realizację podziemnego parkingu ogólnodostępnego, w tym stanowiącego kontynuację parkingu na terenie 
01 U/KD-X; 

h) przewidzieć ciąg pieszy - zgodnie z przebiegiem wskazanym orientacyjnie na rysunku planu. 
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI - nie ustala się. 
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - nie ustala się. 
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 

a) drogi - dojazd od ulic: 59 KD-L 1/2, 65 KD-L 1/2, 66 KD-D 1/2 i 72 KD-D 1/2; 
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 2; 
c) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 

10) STAWKA PROCENTOWA - 0% 
11) INNE ZAPISY  

a) projekt zagospodarowania terenu 02 UK,KD-X, a także projekty rozbudowy/przebudowy teatru należy wyłonić w drodze 
konkursu architektoniczno – urbanistycznego zorganizowanego na warunkach uzgodnionych z Prezydentem Miasta 
Gdyni; 

b) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z Jednostką Wojskową nr 4934 w Wejherowie  
w celu uniknięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną Marynarki Wojennej.  
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Załącznik nr 7 
 


