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I.  WYDZIER ŻAWIAJ ĄCY, OPIS PRZEDMIOTU  DZIER ŻAWY 
 
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) 62 09 798, 
e-mail: umgdynia@gdynia.pl . 
2. Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest wydzierżawienie na czas 
oznaczony – okres 10 lat, nieruchomości stanowiącej użytkowanie wieczyste Gminy Miasta 
Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Energetyków 13A przeznaczonej na  usługi edukacji  
wraz z funkcjami uzupełniającymi. 
3. Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Energetyków 13A w Gdyni, w granicach 
portu morskiego w Gdyni, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdyni, 
oznaczona jako działka nr  414 oraz część działki nr 413 obręb nr 0026 Śródmieście o łącznej 
powierzchni ca 5240 m², dla której  Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW 
GD1Y/00067043/8, gdzie wpisanym właścicielem jest Skarb Państwa, zabudowanej 
budowlami, urządzeniami oraz budynkiem o powierzchni 3058,96m², z wyłączeniem 
pomieszczenia o powierzchni 33,40m² położonego na parterze budynku, w korytarzu – 
łączniku z przybudówką oznaczonego kolorem szarym na  załączniku nr 2. Przedmiot 
dzierżawy oznaczony na załączniku nr 1 kolorem ciemnoszarym 
      Gmina Miasta Gdyni wyraża zgodę na współkorzystanie z terenu, części działki nr 403 
oraz części działki nr 413 obręb 0026 Śródmieście (załącznik graficzny nr 1 oznaczone 
kolorem jasnoszarym) w uzgodnieniu z aktualnymi dysponentami przedmiotowych działek, 
przede wszystkim podmiotami korzystającymi z przybudówki (załącznik nr 1 – oznaczonej 
szrafurą). 
      Dzierżawca zobowiązany jest do zawarcia umowy użyczenia czterech pomieszczeń o 
łącznej powierzchni 233,78m², zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku, o którym 
mowa wyżej, oznaczonych na załączniku nr 3 kolorem szarym, w uzgodnieniu i  na rzecz 
Laboratorium Innowacji Społecznych, na okres: od dnia obowiązywania umowy dzierżawy 
do 31 grudnia 2019 roku, łącznie z dostępem do głównego wejścia oraz bramy wjazdowej a 
także swobodnego przejścia korytarzem prowadzącym do przedmiotowych pomieszczeń. 
       Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu 
dawnej Stoczni Gdynia, przyjętym Uchwałą Nr XXV/523/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 
listopada 2012 roku, opisana w karcie terenu nr 03, oznaczona jako UO – usługi oświaty i 
wychowania.  

 
II.       WARUNKI PRZETARGU I DZIER ŻAWY 

 
         1.  Nieruchomość wydzierżawiona zostanie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego: 

Oferenci składają, na wydruku, koncepcję programowo – przestrzenną zagospodarowania 
nieruchomości w formie wizualizacji obejmującej: projekt zagospodarowania terenu, rzuty, 
przekroje wraz z pokazaniem elewacji, harmonogram realizacji inwestycji, i jej szacunkowy 
koszt, oraz rozpoczęcia działalności poszczególnych aktywności.  
Koncepcja oraz jej realizacja winna być zgodna z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, przepisami prawa i pisemnie uzgodniona z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków w Gdyni. Uzgodnienie należy dołączyć do koncepcji. 
Całość inwestycji powinna zostać zrealizowana i oddana do użytkowania oraz rozpoczęcia 
działalności w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące, zgodnie z przedstawionym 
harmonogramem. 
2. Czynsz dzierżawny za nieruchomość objętą przetargiem w wysokości:  
1) 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
obowiązywania umowy dzierżawy,  po upływie tego okresu 6864,40 zł (słownie: sześć 
tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery zł 40/100) – opłaty stałe, miesięczne. 
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2) opłaty dodatkowej równej sumie wszelkich związanych z nieruchomością  opłat 
publicznoprawnych poniesionych przez Wydzierżawiającego, w tym podatków i opłat od 
gruntów, budynków i budowli w granicach przedmiotowej nieruchomości, a w szczególności 
kwot odpowiadających pełnej wysokości zapłaconego przez Wydzierżawiającego podatku od 
nieruchomości lub opłat zastępujących podatek od nieruchomości oraz zapłaconych przez 
Wydzierżawiającego opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub opłat zastępujących tę 
opłatę. 
    3. Czynsz, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu jest płatny do 20-tego 
każdego miesiąca i w latach następnych będzie waloryzowany na dzień 1 marca każdego roku 
dzierżawy, o roczny 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. Oprócz czynszu dzierżawnego, Dzierżawca płaci 
podatek VAT. 
O wysokości opłaty dodatkowej Wydzierżawiający poinformuje pisemnie Dzierżawcę na co 
najmniej 21 dni przed terminem płatności. 
     4. Niezależnie od czynszu dzierżawnego Dzierżawca  jest zobowiązany do ponoszenia 
wszelkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu dzierżawy w tym za 
energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i ścieki, itp. w uzgodnieniu z administratorem - 
Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, lub jego następcą, ponoszenia kosztów 
utrzymania części działek nr 403 i 413 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonych do 
wspólnego korzystania, w uzgodnieniu z pozostałymi dysponentami tego terenu, oraz 
ubezpieczenia nieruchomości w pełnym zakresie.  

5. Dzierżawca zapewni nieodpłatny dostęp do przedmiotu dzierżawy służbom 
komunalnym, ratowniczym, gestorom sieci oraz administratorowi budynku. 

6. Dzierżawca zobowiązany jest do dokonywania wszelkich remontów i niezbędnych 
napraw do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym, na własny koszt i 
własnym staraniem, a także zapewnienia prawidłowej jego eksploatacji.  

7. Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Wydzierżawiającego na 
przeprowadzenie prac modernizacyjnych i inwestycyjnych.  

8. Dzierżawca zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności na przedmiocie dzierżawy,  
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
obowiązywania umowy dzierżawy, lub wcześniej, zgodnie z harmonogramem realizacji 
inwestycji. Harmonogram 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. 

 9. Ustala się kaucję w wysokości 30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 
płatną na konto Wydzierżawiającego PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 
1037 najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy dzierżawy. 
Za dochowany termin wpłaty uważa się datę uznania konta Urzędu Miasta. Wpłata kaucji w 
ustalonej powyżej wysokości przez wyłonionego zwycięzcę przetargu stanowi warunek 
konieczny podpisania umowy dzierżawy. 
1) Nie rozpoczęcie działalności w terminie 24 miesięcy od dnia obowiązywania umowy 
spowoduje przepadek kaucji oraz wypowiedzenie umowy dzierżawy ze skutkiem 
natychmiastowym, bez prawa zwrotu wartości za poczynione nakłady. 
2) Rozpoczęcie działalności, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu Wydzierżawiającemu,  
zgodnej z koncepcją oraz harmonogramem,  w terminie do 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
obowiązywania umowy, spowoduje zwrot kaucji. 
    10. W przypadku rozpoczęcia przez Gminę lub inną osobę inwestycji celu publicznego na 
nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem tj. z chwilą wszczęcia postępowania  o 
wydanie decyzji  o pozwoleniu na budowę, lub podjęcia przez Radę Miasta uchwały o 
zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu, 
Wydzierżawiającemu  przysługuje prawo wypowiedzenia umowy dzierżawy z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
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      11. Dzierżawcy tworzący Konsorcjum w celu realizacji i prowadzenia działalności, po  
zrealizowaniu inwestycji, 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 warunkiem zawieszającym, polegającym na 
tym, że Dzierżawca zobowiązany jest do złożenia notarialnego oświadczenia o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, co do 
obowiązku wydania Wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy w terminie 30 dni po 
upływie okresu, na który została zawarta umowa dzierżawy; 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.  
W umowie dzierżawy Dzierżawca złoży oświadczenie, że znane mu są skutki prawne z faktu 
nie ziszczenia się warunku, o którym mowa wyżej, 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. Umowa dzierżawy podpisana zostanie po rozstrzygnięciu przetargu, wydanie 
nieruchomości do korzystania nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. 

    14. Dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu wartości poczynionych nakładów za 
inwestycję rozpoczętą lub zakończoną, bez względu na sposób powiązania z gruntem lub 
budynkiem. 

    15. Dzierżawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od zakończenia umowy dzierżawy 
zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie opróżnionym i oczyszczonym z 
ruchomości stanowiących własność Dzierżawcy. 

    16. 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.    

    17. Umowa zostaje zawarta z datą pewną. 

    18. Dzierżawca ponosi koszty związane z zawarciem umowy dzierżawy.      
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III.  WADIUM, TERMIN PRZETARGU, DODATKOWE INFORMACJ E W 
SPRAWIE PRZETARGU 

 
Część jawna przetargu odbędzie się dnia 18 czerwca 2018 roku o godz. 11.00, w sali 105A 
na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni ( w budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).  
Wadium:  20 000zł (słownie: dwadzieścia 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 dnia 13 czerwca 2018 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę 
uznania konta Wydzierżawiającego. 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 337 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 14 czerwca 
2018 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.  337, 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 81 58. Kontakt e-mail:j.bartoszewska@gdynia.pl.  
Nieruchomość można oglądać po zgłoszeniu w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych 
w Gdyni, pod nr telefonu (58) 628 41 66, w terminie do dnia 12 czerwca 2018 roku. 
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Załącznik nr 2 
Rzut parteru 
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Załącznik nr 3 

Rzut I piętra 
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Załącznik nr 4   
 
 

REGULAMIN PRZETARGU  
  
1. Celem przetargu jest wyłonienie osoby fizycznej, prawnej lub innego podmiotu nie 
posiadającego osobowości prawnej, która złoży najkorzystniejszą ofertę na przyjęcie w 
dzierżawę na okres 10 lat   nieruchomości zabudowanej, której użytkownikiem wieczystym 
jest Gmina Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Energetyków 13A, w granicach portu 
morskiego. 
2. Z wyłonionym w wyniku przeprowadzenia przetargu zwycięzcą zawarta zostanie umowa 
dzierżawy przedmiotowej nieruchomości na okres 10 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 NIERUCHOMO ŚCIAMI I GEODEZJI URZ ĘDU MIASTA 
GDYNI – PRZETARG NA DZIER ŻAWĘ NA OKRES 10 LAT 
NIERUCHOMO ŚCI POŁOŻONEJ W GDYNI PRZY UL. ENERGETYKÓW 13A. 

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 przetargu biorą udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz  jednostki 
organizacyjne nie posiadające 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  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 
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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 stwierdzającego istnienie ustroju 
rozdzielności majątkowej. Powyższe dotyczy również członków Konsorcjum.   

c. umocowanie do udziału w przetargu, jeżeli w imieniu oferenta występuje 
pełnomocnik, 

d. datę sporządzenia oferty, 
e. na wydruku, koncepcję programowo – przestrzenną zagospodarowania nieruchomości  

w formie wizualizacji obejmującej: projekt zagospodarowania terenu, rzuty, przekroje 
wraz z pokazaniem elewacji oraz harmonogram realizacji inwestycji, i jej szacunkowy 
koszt, oraz rozpoczęcia działalności poszczególnych aktywności. Koncepcja winna 
zostać przygotowana i być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz przepisami prawa. Składającemu ofertę nie przysługuje 
roszczenie o zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie oferty; Koncepcja winna 
być także uzgodniona z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gdyni, pisemne 
uzgodnienie należy dołączyć do koncepcji. 

f. dowód wpłaty wadium, 
g. dokładny adres banku oraz numer konta bankowego, na który zostanie odesłane 

wadium w wypadku gdyby przetarg nie został rozstrzygnięty na korzyść oferenta, 
h. oferent może przedłożyć posiadane referencje i rekomendacje podmiotów 

współpracujących, 
i. oferta nie może zawierać stawki czynszu dzierżawnego; 
j. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, ZUS oraz Referatu Podatków w 

Wydziale Dochodów Urzędu Miasta Gdyni. 
10. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi formalne 
określone niniejszym regulaminem. 
11. Przetarg  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 
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15. W części niejawnej Komisja Przetargowa: 
a. dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą, biorąc pod uwagę 

koncepcję zagospodarowania nieruchomości, zgodności  z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, lub stwierdza że przetarg został zamknięty 
bez wybrania żadnej z ofert, 

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

16. W 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. Przetarg 
uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu, który stanowi podstawę do zawarcia 
umowy dzierżawy. 
18. Przewodniczący lub Członek Komisji Przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich  
uczestników przetargu o jego wynikach w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
zamknięcia przetargu. 
19. Nadzór nad przebiegiem przetargu sprawuje Komisja Przetargowa powołana przez 
Prezydenta Miasta Gdyni w składzie co najmniej 3-osobowym. 
20.Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, gdy żaden spośród podmiotów 
zakwalifikowanych do części niejawnej nie spełnia oczekiwań Komisji Przetargowej. 
 
Postanowienia końcowe  
 
21. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał  przetarg zalicza się na poczet 
przyszłego, należnego czynszu dzierżawnego.  
22. Wadium  ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg od 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 
23. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi po 
zakończeniu przetargu, nie później  niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 
24. Prezydent Miasta Gdyni w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wynikach 
przetargu wskaże zwycięzcy dokładny termin zawarcia na okres 10 lat umowy dzierżawy 
nieruchomości.  
25. 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. 
26. Komisja przetargowa nie zwraca złożonych ofert przetargowych. 
27. Uczestnikom przetargu przysługuje uprawnienie złożenia na piśmie w ciągu 7 dni, od dnia 
doręczenia zawiadomienia o wynikach przetargu, skargi na czynności związane z 
przygotowaniem oraz przeprowadzeniem przetargu, skierowanej do Prezydenta Miasta 
Gdyni. 
28. Niniejszy regulamin jest jawny. 
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Załącznik nr 5 
wzór 

UMOWA DZIER ŻAWY  
PN/_____/D/ 

 
zawarta w dniu ___________________ roku w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 
pomiędzy 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 użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej 

przy ul. Energetyków 13A w Gdyni, w granicach portu morskiego w Gdyni,  oznaczonej 
jako działka nr  414 oraz część działki nr 413 obręb nr 0026 Śródmieście o łącznej 
powierzchni ca 5240 m², dla której  Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą 
KW GD1Y/00067043/8, gdzie wpisanym właścicielem jest Skarb Państwa, zabudowanej 
budowlami, urządzeniami oraz budynkiem o powierzchni 3058,96m², z wyłączeniem 
pomieszczenia o powierzchni 33,40m² położonego na parterze budynku, w korytarzu – 
łączniku z przybudówką oznaczonego kolorem szarym na  załączniku nr 2. Budynek 
włączony jest do gminnej ewidencji zabytków. 

2. Gmina Miasta Gdyni wyraża zgodę na współkorzystanie przez Dzierżawcę z terenu, części 
działki nr 403 oraz części działki nr 413 obręb 0026 Śródmieście (załącznik graficzny nr 1 
oznaczone kolorem jasnoszarym) w uzgodnieniu z aktualnymi dysponentami 
przedmiotowych działek, przede wszystkim podmiotami korzystającymi z przybudówki 
(załącznik nr 1 – oznaczonej szrafurą). 

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

4. Dzierżawca zobowiązany jest do zawarcia umowy użyczenia czterech pomieszczeń o 
łącznej powierzchni 233,78m², zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku, o którym 
mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, oznaczonych na załączniku nr 3 kolorem szarym, w 
uzgodnieniu i  na rzecz Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą w Gdyni przy al. 
Zwycięstwa 96/98, na okres: od dnia obowiązywania umowy dzierżawy do 31 grudnia 
2019 roku, łącznie z dostępem do głównego wejścia oraz bramy wjazdowej a także 
swobodnego przejścia korytarzem prowadzącym do przedmiotowych pomieszczeń. 
Dzierżawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiotową umowę do Wydzierżawiającego w 
terminie 30 dni, od dnia zawarcia niniejszej umowy dzierżawy. 

5. Dzierżawca oświadcza, że stan przedmiotu dzierżawy został przez niego zweryfikowany i 
jest mu znany oraz że przyjmuje go w takim stanie, w jakim się znajduje. 
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6. Integralną częścią niniejszej umowy jest mapa terenu z zaznaczonym przedmiotem 
dzierżawy kolorem ciemnoszarym - załącznik nr 1. 

7. 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  usługi edukacji  wraz z 

funkcjami uzupełniającymi. 
2. Dzierżawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności oraz zrealizowania inwestycji na 

własny koszt i ryzyko, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z przeznaczeniem 
przedmiotu dzierżawy określonym w niniejszej umowie oraz wynikającym z zapisów 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia, 
(Uchwała nr XXV/523/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2012 roku), jak również 
w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gdyni. Ponadto Dzierżawca 
zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania harmonogramu inwestycji oraz wszelkich 
przepisów prawa obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności i realizowanej 
inwestycji. 

3. Dzierżawca zapewni nieodpłatny dostęp do przedmiotu dzierżawy służbom komunalnym, 
ratowniczym, gestorom sieci oraz administratorowi budynku. 

4. Dzierżawca zobowiązany jest do nie zamieszkiwania na przedmiocie dzierżawy. 
5. Dzierżawca zobowiązany jest rozpocząć działalność na przedmiotowej nieruchomości, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
obowiązywania umowy dzierżawy, lub wcześniej, zgodnie z harmonogramem realizacji  
inwestycji. Harmonogram stanowi integralną część umowy – załącznik nr 4. W przypadku 
nie zachowania przez Dzierżawcę wskazanego wyżej terminu Wydzierżawiającemu 
przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa 
do zwrotu wartości poczynionych nakładów. 

7. Ustala się kaucję w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), płatną na 
konto Wydzierżawiającego PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 
najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy dzierżawy. Za 
dochowany termin wpłaty uważa się datę uznania konta Urzędu Miasta. Wpłata kaucji w 
ustalonej powyżej wysokości przez wyłonionego zwycięzcę przetargu stanowi warunek 
konieczny podpisania umowy dzierżawy. 
1) Nie rozpoczęcie działalności o której mowa w §2 ust. 1 w terminie 24 miesięcy od dnia 
obowiązywania umowy spowoduje przepadek kaucji oraz wypowiedzenie umowy 
dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa zwrotu wartości za poczynione 
nakłady. 
2) Rozpoczęcie działalności,  po uprzednim pisemnym zgłoszeniu Wydzierżawiającemu, o 
której mowa w §2 ust. 1, zgodnej z koncepcją oraz harmonogramem,  w terminie do 24 
miesięcy od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy, spowoduje zwrot kaucji. 

8. 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. 

9. Zmiana przeznaczenia przedmiotu dzierżawy, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić 
jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Wydzierżawiającego. 
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§ 3 
 
1. Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony – 10 lat  od dnia ……………………… ... do 

dnia ……………………………………. 
2. Z upływem terminu określonego w ust. 1 niniejsza umowa nie może być przedłużona w 

sposób dorozumiany. 
3. W przypadku rozpoczęcia przez Gminę lub inną osobę inwestycji celu publicznego na 

nieruchomości objętej niniejszą umową tj. z chwilą wszczęcia postępowania  o wydanie 
decyzji  o pozwoleniu na budowę, lub podjęcia przez Radę Miasta uchwały o zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu, 
Wydzierżawiającemu  przysługuje prawo wypowiedzenia umowy dzierżawy z 
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku rozliczenie 
stron z tytułu poniesionych nakładów następuje na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. 

4. Umowa może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem stron, w każdym czasie. Do 
wzajemnych rozliczeń stron, w takim przypadku, zastosowanie ma § 7 ust. 4, 5 umowy. 

5. W razie rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub w trybie natychmiastowym z 
przyczyn określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu,  Dzierżawca oświadcza, że zrzeka się 
prawa do zwrotu nadpłaconego czynszu dzierżawnego. 

6. 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 

7. 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 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 7 oraz w § 6. 
 

§ 4 
 
1. Strony zgodnie ustalają wysokość czynszu dzierżawnego:  
    1) od dnia obowiązywania umowy przez okres 12 miesięcy w kwocie: 
  opłata stała : 123,00 zł (sto dwadzieścia trzy złote 00/100) miesięcznie: 
    czynsz       100,00 zł,  
  VAT 23%: 23,00 zł.  

2) po okresie 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy dzierżawy: 
opłata stała: 8443,21 zł ( słownie: osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 21/00) 
miesięcznie: 

  czynsz      : 6864,40 zł,  
  VAT 23%: 1578,81 zł.  

Opłata stała czynszu dzierżawnego będzie płatna 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) opłaty dodatkowej równej sumie wszelkich związanych z nieruchomością  opłat 
publicznoprawnych poniesionych przez Wydzierżawiającego, w tym podatków i opłat od 
gruntów, budynków i budowli w granicach przedmiotowej nieruchomości, a w 
szczególności kwot odpowiadających pełnej wysokości zapłaconego przez 
Wydzierżawiającego podatku od nieruchomości lub opłat zastępujących podatek od 
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nieruchomości oraz zapłaconych przez Wydzierżawiającego opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego lub opłat zastępujących tę opłatę. 
O wysokości opłaty dodatkowej Wydzierżawiający poinformuje pisemnie Dzierżawcę na 
co najmniej 21 dni przed terminem płatności. 

2. Wadium w wys. 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) podlega zaliczeniu na 
poczet łącznego czynszu dzierżawnego. 

3. Czynsz, o którym mowa w ust.1 pkt. 1) i 2),  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. 

6. 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 zobowiązany jest dbać o estetyczny wygląd przedmiotu dzierżawy i jego 

otoczenia oraz utrzymywać czystość i porządek na przedmiocie dzierżawy zgodnie z 
ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   (t.j. 
Dz. U. z 2017 poz. 1289 ze zm.) oraz 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. 

2. Dzierżawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa: w tym prawa budowlanego, 
prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sanitarnej, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony środowiska oraz ochrony mienia.  

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; 
d) uzyskania opinii Państwowej Straży Pożarnej odnośnie bezpiecznej pożarowo 

eksploatacji obiektu uwzględniając jego aktualne przeznaczenie. 
4. Dzierżawca zobowiązany jest do: 

1) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu 
dzierżawy, w tym za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i ścieki itp. w uzgodnieniu z 
administratorem - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, lub jego 
następcą; 
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2) ponoszenia kosztów utrzymania części działek nr 403 i 413 obręb 0026 Śródmieście, 
przeznaczonych do wspólnego korzystania, w uzgodnieniu z pozostałymi dysponentami 
tego terenu; 
3) zapewnienia, na własny koszt, ochrony i zabezpieczenia przedmiotu dzierżawy oraz 
przedsięwzięć Dzierżawcy w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 
4) do całorocznego utrzymywania zieleni i jej pielęgnacji na przedmiocie dzierżawy. 

5. Dzierżawca zobowiązany jest do dokonywania wszelkich remontów i niezbędnych 
napraw do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym, na własny koszt 
i własnym staraniem, a także zapewnienia prawidłowej jego eksploatacji. 

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

7. Dzierżawca zobowiązany jest w czasie trwania niniejszej umowy ubezpieczyć się od 
odpowiedzialności cywilnej, w tym od następstw szkód i wypadków powstałych na 
przedmiocie dzierżawy oraz od ognia i innych żywiołów, przez cały czas trwania umowy.  

 
   § 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 
rozpoczęcia działalności.  

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. Niniejsza umowa dzierżawy zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym 

polegającymi na tym, że przyszły Dzierżawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia  
w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt.4 Kodeksu 
postępowania cywilnego, co do obowiązku wydania Wydzierżawiającemu przedmiotu 
dzierżawy, wraz z obiektami budowlanymi, 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 nieziszczenia 
się warunku, o którym mowa w ust. 1, 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. 
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3. Wydanie terenu dzierżawy pod inwestycję nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - 
odbiorczego. 

4. Dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu wartości poczynionych nakładów za 
inwestycję rozpoczętą lub zakończoną, bez względu na sposób powiązania z gruntem lub 
budynkiem. 

5. Po zakończeniu okresu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest w terminie 30 dni                   
od  zakończenia umowy, zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy i bez 
wezwania, w stanie opróżnionym, oczyszczonym i nie pogorszonym ponad zużycie 
wynikające z normalnej eksploatacji.  

6.  Termin, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu dotyczy wygaśnięcia umowy na 
skutek upływu okresu na jaki została zawarta. W razie rozwiązania umowy za 
porozumieniem stron, strony w treści porozumienia określą termin wydania 
nieruchomości. W przypadku wygaśnięcia umowy na skutek jej wypowiedzenia przez 
Wydzierżawiającego jest on wyłącznie uprawniony do ustalenia terminu wydania 
nieruchomości.  

§  8 
 

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 ponosi 
Dzierżawca. 

§ 12 
 

Umowę sporządzono na podstawie Protokołu z przetargu z dnia …………………….w 4 
jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 dla Wydzierżawiającego i 1 dla Dzierżawcy. 

 
DZIERŻAWCA                                                               WYDZIERŻAWIAJ ĄCY 

                   
 
 
 
 
 
 
 
k/otrzymuj ą: 
1. KDM. 
2. KDP. 
3. PNG-a/a. 
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Załącznik nr 2 

do umowy dzierżawy 
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Załącznik nr 3 

do umowy dzierżawy 
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Załącznik nr 4 
do umowy dzierżawy 

 

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 10 lat, nieruchomości stanowiącej użytkowanie wieczyste Gminy Miasta Gdyni 
położonej w Gdyni przy ul. Energetyków 13A 
 
Wydzierżawiający jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej przy 
ul. Energetyków 13A w Gdyni, w granicach portu morskiego w Gdyni,  oznaczonej jako 
działka nr  414 oraz część działki nr 413 obręb nr 0026 Śródmieście o łącznej powierzchni ca 
5240 m², dla której  Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW 
GD1Y/00067043/8, gdzie wpisanym właścicielem jest Skarb Państwa, zabudowanej 
budowlami, urządzeniami oraz budynkiem o powierzchni 3058,96m², z wyłączeniem 
pomieszczenia o powierzchni 33,40m² położonego na parterze budynku, w korytarzu – 
łączniku z przybudówką. Budynek włączony jest do gminnej ewidencji zabytków. 
Przedmiotową nieruchomość, przeznacza się na usługi edukacji  wraz z funkcjami 
uzupełniającymi. 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu 
dawnej Stoczni Gdynia, przyjętym Uchwałą Nr XXV/523/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 
listopada 2012 roku, opisana w karcie terenu nr 03, oznaczona jako UO – usługi oświaty i 
wychowania.  
Część jawna przetargu odbędzie się dnia 18 czerwca 2018 roku o godz. 11.00, w sali 105A 
na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni ( w budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).  
Wadium:  20 000zł (słownie: dwadzieścia 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 dnia 13 czerwca 2018 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę 
uznania konta Wydzierżawiającego. 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 337 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 14 czerwca 
2018 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.  337, 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 81 58. Kontakt e-mail:j.bartoszewska@gdynia.pl.  
 

 


