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REGULAMIN
przetargu ustnego nieograniczonego i ograniczonego na oddanie w najem lokali
uiytkowych stanowi4cych wlasno5d Gminy Miasta Gdyni

$1
Postanowienia og6lne
1.

PrzeLargna najem

lokali u2ytkowych odbywa sig w formie publicznego przetargu ustnego

nieograniczonego lub ograniczonego.

Celem przetarqu jest wyionienie podmiotu oferuj4cego najwy2sz4 miesigczn4 stawkE
czynszu za 1 m", z kt6rym zostanie zawartaumowa najmu,
3. Przetarg ograniczony okreSla warunki przetargowe dla ograniczonej liczby os6b.
4. O zastosowanej formie przetargu decyduje Prezydent Miasta Gdyni.
5. Informacja o przetargu podlega publikacji na stronie intemetowej (BIP) Urzgdu Miasta
Gdyni oraz na portalu www.investgdynia.pl
Ustala sig termin przeprowadzenia przetargu nie wcze6niej ntz 2l dni od zantieszczeria
informacji o przetargu na stronie internetowej UrzEdu Miasta Gdyni,
2.

$2
Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu
l, W przetargu mogq brad udzial osoby frzyczne, osoby prawne oraz inne jednostki
organizacyjne nieposiadaj4ce osobowo5ci prawnej, kt6rym ustawa przyznaje zdolno6i
prawne, kt6re wplacily wadium w ustalonej wysoko$ci i we wskazanym terminie.
W przetargu ustnym ograniczonym mog4 brad udzial osoby wymienione w ust. 1, kt6re
spelniaj 4 warunki przetargu ustnego ograniczonego.
Warunkiem dopuszczenia do udzialu w przetargu jest dostarczenie zWydzialu Dochod6w
Referatu Dochod6w z Mienia Komunalnego Urzgdu Miasta Gdyni (al. Marsz.
Piisudskiego 18) informacji o niezaleganiu z oplatami naleinymi Gminie Miasta Gdyni
z tytulu dzierinvty i najmu.
+ Przyst4pienie do licytacji jest r6wnoznaczne z zapoznaniem siQ i akceptacjq
stanu technicznego oferowanego lokalu, co uczestnicy pruetargu potwierdzaj4 skladaj4c
obligatoryjne pisemne oSwiadczenie.
5. Przed otwarciem przetargu jego uczestnicy obowi4zani sg przedlofi(, Komisji
Przetargowej:
1) dow6d to2samoSci osoby uczestnicz4cej w przetargu,
2) dow6d wplaty wadium,
3) informacjg o niezaleganiu z oplatami o kt6rej mowa w ust. 3,
4) W zaleZno$ci od rodzaju podmiotu, kt6ry przystgpuje do przetargu:
o aktualny odpis lub lvydruk z wlaSciwego rejestru, lub aktualny wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej,
r umowg sp6lki cywilnej.
W przypadku ustanowienia przez uczestnika przetargu pelnomocnika winien on
przedstawii umocowanie do udzialu w przetargu.
3.

7.

8.

Osoby fizyczne (r6wnie2 wsp6hricy sp6tek cywilnych) zanierzaj4ce uczestniczyi
w pzetargu, a pozostajqce w zwt4zkumalteriskim, w kt6rym obowi4zuje ustawowy ustr6j
maj4tkowy, przedstawiajq kornisji przetargowej zgodg wsp6lmal2onka na wzigcie udzialu
w przetargu orv na zawarcie umowy w razie jego wygrania, sporzqdzon4 w formie
oSwiadczenia. W przypadku braku takiej zgody wymagane jest osobisle uczestnictwo
w przetargu obojga mal2onk6w.
Osoby frzyczne, zgodnie z arL. 13 ust, 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dniaZ7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochiony os6b fizycznych w zwi4zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swoboddnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 9514611t{E (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych)
zobowi4zane sq podpisad ,,Klauzulg informacyjn4 RODO dla uczestnik6w pzetargu"
w celu przetwarzania danych osobowych w postgpowaniu przetargolvym.

$3
Wadium
1,

Wadium ustala

sig w

wysokoSci podwojonego czynszu miesigcznego brutto,

zzaok,r1gleniem do pelnych dziesi4tek w 9619.

2,

I

J.

Wplaty wadium naleiry dokonad najp62niej w dniu poprzedzajqcym dzieri przetargu
w kasie Urzgdu Miasta znajdujqcej sig na parterze budynku Urzgdu Miasta Gdyni (sala
obslugi mieszkanc6w - kasa ,,C", wej$cie od strony Al. Marsz. Pilsudskiego) lub
przelewem bankowym na rachunek UrzEdu Miasta w banku PKO Bank Polski S.A.
w Gdyni Nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037. Zatermin wniesienia wadium uwaza
sig dzierl jego wplywu na w/w rachunek
Wplata wadium ptzoz uczestnika przetargu jest r6wnoznaczna z zapoznaniem sig

z

regulaminem przetargu i jego akceptacj4.
4. Wplacone wadium upowaznia do wziEcia udzialu

5.

w licytacji lokalu, dla kt6rego wadium
jest r6wne lub ni2sze. Przy planowanym wynajEciu kilku lokali nale|y wplacii wadium
zakahdy lokal osobno.
Na dowodzie wplaty wadium musi figurowa6 ten sam podmiot, z kt6rym zawierana
bgdzie umowa najmu.

Wadiunr wplacone pruez uczestnika, kt6ry wygrat przetarg zalicza sig na poczet
przyszlego czynszu najmu. Wadium wplacone przez uczesfirika, kt6ry nie wygral
przetargu zostanie mu zwr6cone po zamknigciu przetargu,

$4
Komisja przetargowa
Przetwg przeprowadza Komisja Przetargowa powolana Zarz4dzentem Prezydenta Miasta
Gdyni.
2. W przypadku przetargu ograniczonego Komisja przetargowa przed rozpoczgciem
przetargu informuje uczestnik6w o osobach spetniaj4cych warunki przetargu.
1.

$s

Przebieg przetargu

L Przetarg rczpoczyna sig od podania informacji na temat lokalu oraz wlaSciwej stawki
wywolawczej czynszu najnru netto za 1 m'.
2. Wywolawczy czynsz najmu netto ustala sig za 1 m2 w zale2noSsi od podzialu miasta na
strefy oraz na podstawie tabeli okre$laj4cei minimalne stawki czynszu najmu lokali
uZytkowych.

jest wa2ny, bez wzglgdu na liczbg uczestnik6w, jezeli chocia2 jeden uczestnik
zaoferuje stawkg czynszu wyLszq od stawki wywolawczej o kwotg minimalnego
Przetarg

post4pienia.
4.
5.
6.

1

8.
9.

Uczestnicy przetargu zglasz.ajq ustnie kolejne postqpienia stawki czynszu za 1#, dop6ki
mimo trzykrotnego wywolania, nie ma dalszych postqpieri.
Stawka czynszu zaoferowana przez uczesbrika licytacji przestaje viqza6, gdy inny
uczestnik zaoferujg stawkg wyhsz4.
Po ustaniu postqpieri prowadz4cy przetarg uprzedza uczestnik6w, 2e po trzecim
wywolaniu ostatniej, naiwyilszej zzaoferowanych stawek, dalsze post4pienia nie zostan4
przyigte, po czym wywoluje trzykrotnie tg stawkg i zamyka licytacjg, a nastEpnie oglasza
imig i nazwisko albo nazwE lub firmg osoby, kt6ra wygrala przetarg.
Osoba wygrywajqca licytacjg sklada obligatoryjnie pisemne o5wiadczenie potwierdzajqce
wysokoSd stawki czynsz;'rnajmu ustalonej w wyniku licytacji.
W przypadku przetargu na wigcej ni2 jeden lokal prowadz4cy przetarg poddaje licytacji
kolejne lokale u{rtkowe.
Przetarg uwa2a sig za zakoiczany wynikiem negatywnym, je?*li nikt nie przyst4pil do
przetargu lub iladen z uczestnik6w nie zaoferowal stawki wyLszej od stawki
wywolawczej, a takhejezeli w przypadku przetargu ograniczonego Komisja Przetargowa
stwierdzi, 2e haden z uczestnik6w nie spelnia warunk6w pzetargu.

$6
Protokdl zprzetargu
Przewodniczqcy Komisji Przetargowej sporzqdza protok6l z prueprowadzonego przetargu,
kt6ry powinien zawierai informacje o:
a) terminie i miejscu orazrodzaju przetargu;
b) oznaczsniu lokalu bEdqcego przedmiotem przetargu wedlug adresu katastru
nieruchomoSci gruntowej i ksiggi wieczystej;
c) obci4zeniach nieruchomoSci;
d) zobowi 4zariach, kt6rych przedmiotem j est nieruchomoSi;
e) wyjaSnieniach i o$wiadczeniach zlo2onych przez oferent6w;
0 osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu , wraz
z uzasadnieniem;
g) wywolawczej stawce czynszu najmu oraznajwyZszej stawce osiqgnigtej
w przetargu
h) uzasadnieniu rozstr zy gniE(, podj Etych przez komisj g przetargow4;
i) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub fi.rmie oraz siedzibie osoby
wylonionej w przetargu jako najemca lokalu;
j) imionach i nazwiskach przewodniczEcego i czlonk6w komisji przetargowej;
k) dacie sporz4dzenia protokolu.
2. Protok6l przeprowadzonego przetargu podpisujq przewodniczqcy i czlonkowie komisji
przetargowej.
1.

3.

Protok6l z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawQ zawarcia unrowy najmu.

$7
Zawa.rcie umowy
1.

a

Osoba wyloniona w przetargu jako najemca zobowi4zana jest wskazac przeznaczenie
wynajnrowanego lokalu przed zawarciem umowy.
Osoba uyloniona w przetargu jako najernca wirma podpisai unrowqr najmu rv terminie

7 dni od daty otrzyrnania zawiadornienia telefonicznego iub dorqczenia stosownego
wezwania z Wydzialu Gospodarki Nieruchomo$ciami i Geodezji Urz:Edu Miasta Gclyni.
Uchylanie siE od podpisania Lrmowy powoduje pr.zepaclek wadium.
a
Brak nro2liwo6ci uzyskania przez najemcg niezbgdnych do prowaclzenia dzialalno$ci
jakichkolwieh zezwoleri lub decyzji nie mo2e stanowii podstawy do roszczefi w stosunku
do Gminy Miasta Gdyni.
4. Wydanie iokalu nast4pi po dostarczeniu przez najemcg do Wydzialu Gospodarki
NieruchomoSciami i Geodezji o$wiadczenia o dobrowolnym poddaniu siE egzekucji
w trybie afi..777 g 1 pkt 4 kodeksu postqpowania cywilnego.
5. Wz6r umowy najmu stanowi Zal4cznik nr 1 do Regulaminu przetargu.
$8
Postanowienia kofcowe

Plezydent ]v{iasta Gdyni zastrzega sobie prawo odwolania przetargtr, bqd? wycofania
kt6regokolwiek z lokali z licytacji.
2. Niniejszy regulamin jest jawny.
1.

