
Załącznik nr  2 do Zarządzenia Nr 1093/19/VIII/P 
PREZYDENTA MIASTA GDYNI z dnia 02.07.2019 r. 

 
Regulamin 

przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni zabudowanych boksami garażowymi 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1.  Celem przetargu jest wyłonienie osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nie 
będącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, oferującej najwyższą stawkę 
miesięcznego czynszu najmu boksu garażowego będącego przedmiotem przetargu, z którą to osobą 
zostanie zawarta umowa najmu.  

2.  Ustalenie stawki najmu boksu garażowego odbywa się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 
 

§ 2 
Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu 

 
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie     
     będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które wpłaciły wadium  
     w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz legitymują się dowodem rejestracyjnym      
     samochodu.  
2.  Osoby wyrażające chęć przystąpienia do licytacji kolejnych boksów garażowych  

i podpisania kilku umów najmu powinny wykazać się przed przetargiem posiadaniem odpowiedniej 
ilości dowodów rejestracyjnych samochodów wystawionych na własne nazwisko (zgodnie z zasadą 
jeden samochód – jeden boks). 

3.  Osoby fizyczne (również wspólnicy spółek cywilnych) chcące uczestniczyć w przetargu przedstawiają 
komisji przetargowej zgodę współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu oraz na zawarcie umowy  
w razie jego wygrania, sporządzoną w formie oświadczenia. 

4.  Reprezentanci osób prawnych uczestniczących w przetargu przedstawiają aktualny (sporządzony nie 
wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu) wypis z właściwego rejestru sądowego 
lub jego potwierdzoną kopię. 

5.  Wspólnicy spółki cywilnej załączają umowę spółki. 
6.  Pełnomocnicy przedstawiają umocowanie do udziału w przetargu. 
7.  Przed rozpoczęciem przetargu uczestnicy potwierdzają zapoznanie się ze stanem faktycznym  

i prawnym nieruchomości. Wzór oświadczenia nr 1 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  
 

§ 3 
Wadium i minimalne postąpienie 

 
1. Wywoławczy czynsz najmu netto ustala się za 1 m² w zależności od podziału Miasta na strefy  

z zaokrągleniem do pełnych złotych.  
2. Wadium ustala się w wysokości podwojonego wywoławczego czynszu najmu brutto z zaokrągleniem 

do pełnych dziesiątek w górę.  
3. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 zł netto. 
4. Wpłata wadium w określonej wysokości uprawnia do licytacji tylko tego boksu garażowego, na który 

dokonano wpłaty.  
5. Uczestnicy, którzy biorą udział w licytacji więcej niż jednego boksu dokonują wpłaty wadium na każdy 

boks oddzielnie. 
6. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu 

zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją oraz akceptacją stanu faktycznego boksu 
garażowego. 

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu. 
8. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia 

umowy. 
9. W przypadku nie dokonania innych dyspozycji uczestnika przetargu, który nie odniósł zwycięstwa, 

wadium zostaje zwrócone w terminie do 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu na nr konta  
z którego dokonano jego wpłaty lub w kasie.  

 



§ 4 
Komisja przetargowa 

 
1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przetargu sprawuje powołana przez Prezydenta Miasta Gdyni 

Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym. 
2. Przed otwarciem przetargu Komisja Przetargowa sprawdza dane personalne i pełnomocnictwa osób 

przystępujących do przetargu oraz dowody wpłaty wadium, po czym sporządza listę osób 
uprawnionych do uczestnictwa w przetargu. 

 
§ 5 

Przebieg przetargu 
 
1. Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne, 

coraz wyższe stawki czynszu najmu dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych 
postąpień. 

2. Punktem wyjścia do kolejnych postąpień jest wywoławczy czynsz najmu netto (bez podatku VAT). Po 
zakończeniu licytacji do uzyskanej w jej wyniku stawki czynszu najmu zostanie doliczony podatek 
VAT. 

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę 
wyższą od ceny wywoławczej o kwotę minimalnego postąpienia. 

4. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę 
wyższą. 

5. Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący przetarg wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę 
i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę osoby, która przetarg wygrała. 

6. Wyłoniony w przetargu nabywca, po zakończeniu licytacji, składa oświadczenie w którym potwierdzi 
wysokość wylicytowanej miesięcznej stawki za najem. Wzór oświadczenia nr 1 stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu. 

7. Odwołanie przez Prezydenta Miasta Gdyni przetargu bądź wycofanie któregokolwiek z boksów 
garażowych z przetargu może nastąpić jedynie z uzasadnionych przyczyn, poprzez informację podaną 
niezwłocznie.  

8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli: 
1)  nikt nie przystąpił do przetargu;  

      2)  żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. 
 

§ 6 
Protokół z przetargu 

1. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół 
powinien zawierać:  

      1) termin i miejsce oraz rodzaj przetargu; 
      2) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości  

i księgi wieczystej wraz z numerem boksu garażowego; 
      3)   informacje o oświadczeniach złożonych przez oferentów; 
      4) dane osób dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu wraz  

z uzasadnieniem; 
      5) cenę wywoławczą czynszu najmu oraz najwyższą kwotę osiągniętą w przetargu; 
      6) uzasadnienie rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową; 
      7) imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę osoby wyłonionej w przetargu jako najemcy boksu 

garażowego wraz z numerem rejestracyjnym samochodu; 
     8)  imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej; 
     9)     datę sporządzenia protokołu. 
2.  Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
3.  Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej. 
4.  Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy najmu z przedstawicielem 
Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni (ZBiLK).  
 
 
 
 
 
 



 
§ 7 

Zawarcie umowy 
 
1. Osoba wyłoniona w przetargu jako najemca zobowiązana jest do podpisania umowy najmu  
      w terminie 21 dni od dnia przetargu z przedstawicielem Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych  
      w Gdyni (ZBiLK). 
 

§ 8 
Wpłaty wadium 

 
1. Wpłaty wadium można dokonać w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na konto: Urząd Miasta Gdyni 

PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin jest jawny.



 


