
Zarz~dzenie Nr 69/2019 
W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 11 pazdziernika 2019 r. 

w sprawie: przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego ua dzieriawr; lokalu 
uZytkowego w budynku stanowillcym wlasnosc Gminy polozonego w miejscowosci Nowe 

Miasto 

Na podstawie: 

• 	 art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz.506), 

• 	 art. 13 ust. 1, art. 25 ust. I i 2 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Oz. V. 
z 2018 r. poz. 2204 z p6Zn. zm .), zarz'ldza siy co nast~puje: 

§ 	 1. Przeprowadzic I przetarg ustny nieograniczony na dzierZaw~ loka1u uiytkowego 
w budynku stanowiq.cym wlasnos6 groiny, po1ozonego w obrybie ewidencyjnym 

Nowe Miasto, przy ul. Gl6wny Rynek, oznaczonej numerem 790/2 zapisanej w ksiydze 
wieczyslej nr PLl LlOOO 1683712 S'ldu Rejonowego w Plonsku. 

§ 2. Ogtoszerue 0 I przetargu LIstnym nieograniczonym na dzierzawy nieruchomosci 
lokalowej stanowi zahj.cznik nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia. 

§ 3. Powo~uje siy Komisjy PrzetargowC! do przeprowadzenia przetargu na dzierzaw~ lokalu 
uzytkowego w budynku stanowiqcym w~asnosc gminy, polozonego w obrybie ewidencyjnym 
Nowe Miaslo, przy ul. Glowny Rynek, oznaczonej numerem 790/2 w skladzie: 

1. 	 Elzbieta Szymanska - Przewodniczqcy Komisji Przetargowej 
2. 	 Elzbieta Gizynska - Sekretarz Komisji Przetargowej 
J. 	 Alina lasinska - Czlonek Komisji Przetargowej 

§ 4. Zarz"dzenie podJega wywieszeniu na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Nowe Miasto oraz 
opublikowaniu na stronie intemetowej www.ugnowemiasto.pl j w Biuletynie Infonnacji 
Publicznej Gminy Nowe Miasto www.bip.nowemiasto.pl 

§ 5. Wykonanie Zarz<J.dzenia powierza siy Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, 
Przestrzennej i Ochrony Srodowiska. 

§ 6. 	 Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podjycia. 
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Slawomir n.riusz Znl~ski 

http:www.bip.nowemiasto.pl
http:www.ugnowemiasto.pl


ZatClcznik nr I do Zarz'!dzenia NT 69/2019 
W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia II paidziemika 20 19r 

Nowe Miasto, II paidziemika 2019 

Ogloszenie 0 przetargu 

Na podslawie art. 38 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 

nieruchomosciarni (1. j . Oz. U. 2018 r. poz. 2204 z pMn. zm), 

W6jt Gminy Nowe Miasto ogtasza ustny przetarg nieograniczony (Iicytacjy) na dzierZawtr 

lokalu uzytkowego byd~cego wlasnosci'l Gminy w budynku polozonym w m . Nowe Miasto, 

ul. Gl6wny Rynek. 

1. 	 Dane nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy: 

• 	 numer geodezyjny dzialki: cZysc 790/2 
• 	 polozenie: Nowe Miasto, ul. Gl6wny Rynek 

• 	 powierzchnia uZytkowa lokalu 92m2 

ksiyga wieczysta S1}-du Rejonowego w Ptonsku nurner: PLI LlOOO 16837/2. Nieruchomosc 

nie jest obci1}-zona prawami os6b trzeeleh 

wedlug ustalen miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to · teren 

przeznaczony pod zielen urz¥izon~ z zabudow1}- usrugowCl 

• cena wywoiawcza miesiycznej stawki czynszu dzierzawnego: 1476,00 zl bruHo. 

• okres dzierzawy: 3 lata 

wszelkie inne oplaty zwiClzane z wydzierZawionym }okalem( media,podatek) ponosi 

Dzierzawea. 

2. Przetarg odbydzie si« w siedzibie Urz<:du Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8 

w dniu 14 listopada 2019 r. 0 godz. ! 0.00, sala posiedzen w budynku Urz~du Gminy. 

J. Osoby przyst<rpuj~ce do przetargu powinny wptaciC wadium w wysokosci 10% ceny 

wywolawczej miesiycznego czynszu tj. w kwocie: 148,00 zl (slownie: sto czterdzidci osiem 

zlotych ) oraz podac w tytule wplaty: 

"Wadium do przetargu nieograniczonego na dzierzawy lokalu uZytkowego, imiy i nazwisko, 

adres osoby biorqcej udzial w przetargu". 

4. Wptaty nalezy dokonac na konto Urzydu Gminy Nowe Miasto w BS PlonsklO Nowe 

Miasto nr 1 ! 8230 0007 0203 52062000 0003, do dnia 23 sierpnia 2019 r. 

5. Ustala siy wysokosc pierwszego pos4pienia na kWOly 124,00 zl . Kolejne wysokosci 

post,}pien mog<j bye podwyzszane na wniosek uczestnik6w przetargu. 

6. Oferentowi, kt6ry przetarg wygral, wplacone wadiurn zalicza sit; na poczet pierwszej 

oplaty z tytuly czynszu dzierzawy. 



7. Oferentom, kterzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrocone wadium bezposrednio po 

zakonczeniu przetargu (do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto. 

8. W przypadku uchylenia siy oferenta, kt6ry przetarg wygral od zawarcia umowy 

dzierzawy, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Nowe Miasto. 

9. Uczestnicy przystC(puj'lcy do przetargu zobowi'}2ani s~ przedlozyc PrzewodnicZElcemu 

Komisji Przetargowej: 

dokument stwierdzajqcy tozsamosc 

dowed wplaty wadium, 

pdnomocnicy zobowi'}2ani s~ przedlozyc pelnomocnictwo 

• oswiadczenie 0 zapoznaniu siy z warunkami umowy dziectawy (projektem umowy) 

wedrug wzoru, stanowiqcego za!qcznik nr 2 do niniejszego og4oszenia, 

10. Przetarg uwaza siy za nie doszly do skutku, jezeli zaden z uczestnik6w przetargu nie 

zaoferuje ceny wyzszej od wywotawczej. 

II . przewodnicZ4cy Komisji Przetargowej sporzqdza protok61, bydqcy podstawq do 

zawarcia umowy na dziertawy lokalu uzytkowego z oferentem, kt6ry przetarg wygral. 

12. Podpisanie umowy dzierZawy moze nastqpic po uplywje 14 dni od daty zamkni~cia 

pfzetargu, jezeli nie wplynie skarga na czynnosci zwi'}2ane z przeprowadzeniem przetargu. 

W6jt Gminy Nowe Miasto zastrzega sobie prawo odwolania lub uniewaznienia przetargu. 

W odwolaniu przetargu podaje siy przyczyny odwoiania. 

Blizszych informacji w sprawie przetargu udziela siy w Urzydzie Gminy Nowe 

Miasto, ul. Apteczna 8, pok. 14, tel. 23/661 4939, w dniach i godzinach pracy Urztrdu, do dnia 

poprzedzaj '}cego przetarg. 


