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Burmistrza Miasta Lubawka
z ania '.01.. k'rftąŚłdo- roo8V

W

'

sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzanja przetargÓW
na zbycje, dzierżawę' najem i Użytkowanie nieruchomości Z mienia komu
nalnego

Na podstawie ań' 37 , an'40 ustawy z dnia 21 slerpnia 1997r' o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity _ DZ U. Nr 46 poz' 543 z póŻ' zm') olaz s 8 ust' 1 pkt
2 Razporządzenia Rady l\,4inistrÓW Z dnia 14 Września2004r'r' W spraw]e Sposobu i
trybu przeprowadzania pzetargóW oraz rokowań na zbycie nieluchomości (DZ. U' Nr
207 , paz.21OB).

zalządza

m co następuje:
s1

Powołuję komisję przetargoWą W następującym Składzie:
1. Przewodniczący komisji

2' członek komisji
3' członek komisji
4' cJłonek komisji

JoWita lV]ańyńska
Krystyna Hormańska
Bozena Król
Zofia Ditterla

s2
Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z W/W rozporządzeniern Wykonawczym
do ustawy o gospodarce nieluchomościam oraz regularninami stanowiącym załącz1ik nl ' l nr 2 do niniejszego Żarzadzenia'

s3

Komisja przetargowa przeprowadza przetarg zgodnie ze wskazaniem formy

s4
Tracąmoc zaęądzenia Burmistrza Miasta Lubawka:
Nr 33/A/2o04 z dnia 1 paŹdziernlka 2004 W sprawie powołania komisji przetargoWej do przeprowadzania przetargóW na sprzedaz nieruchomośCi i oddanie W UZytkowanie Wieczvste dZiałek gruntu
Nr 5/A/2006 z dnia 27 kwietnia 2OOO w sprawie: powołanla komiSji przetargowej
do przeprowadzania przetargóW na dzierzawę i najem nieruchomości z m]enia
komunalnego.

s5
Zarządzenie Wchodzi

W

życie z dniem podjęcia'

załącznik Nr 2
d o zal ządze ni a .?Ę/ ł/ 2@3

BurmistrŻa Miasta Lubawka
z dnia '05.b9JpP9*.ł9'q9 i..

REGULAMIN
. . określającywarunki przeprowadzenia przetargu ustnego
na dzierżawę i najem nieruchomości z zasobóW mienia komJnalnego.
1'Ustala się następujące Warunki przetargu;
2.Przetarg przeprowadza komisja W składzie co najmniej trzech osób powołana
za.ządzenlem Burmistrza Miasta Lubawka'
3.Przetarg prowadzi Przewodniczący przetargu powołany zarządzeniem Burmistrza
l\,4iasta Lubawka
4'Przetarg ma charakter otwańy'
5.Przetargiem objęte są nieruchomości Wykazane Wykazem do dŻjerzawy lub
najmu'
Wartośćposzczególnych nieruchomości została okleślonaw ogłoszeniu o
przetargu.

6'Wadium Winno byc WnosŻone

W

pieniądzU'

DoWód Wniesienia wadium przez uczestnjka przetargu podlega przedłożeniu

komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
- plzy dzieżawie gruntóW rolnych - Wadium Wynosj 2o%ceny
określonej W ogłoszeniu
o przetargu,
- plzy dzielŻawie gruntów przeznaczonych na inną działalnośónjż rolna - Wadium
wynosi_ 20% ceny określonej W ogłoszeniu o prze1argu,
- przy najmie nieruchomości z mienia komunalnego - Wadium wynosi 20% ceny
określonej W ogłoszeniu o przetargu'

7.Wadium nalezy Wpłacić najpóŹniej na 6 dni przed dniem otwarcia przetargu na
konto Gminy Lubawka prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Kamienne; óórze
oddział w Lubawce
8.Wadium Zwraca się w niezwłocznie po odwołaniu, Zamknięciu, unieważnieniu lub
zakońc^zeniu Wynikiem negatywnym przetargu' jednak nie pozni"] niz przed upły_
Wem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważni'enia lub zakończenia
Wynikiem negat}^łnym przetargu, naiomiast Wadium Wpłacone W pieniądzu przez
Uczestnika przetargu' który przetarg wygrał' za|icza się na poczet czynszu dzier
żaWnego nieruchomości
9.Wadium Ulega przepadkowjW razie uchylenia się uczestnika' który przetarg wyglał'
a nie stawił się do podpisania umowy dzierżawy.

'10'cena osiągnięta W przetargu stanowi podstawę
do naliczenia czynszu dziel
żawnego (m jesięcznego, rocznego) W L]mowle dzierżawy lub najmJ .l

e-

rUchomści

1

1'Termin uiszczania należnościz tytułu dzierżawy lub najmu określony zostanle
umowie.

Iz'łzetarg odbywa się W ierminie

i

W

miejscu okreŚlonym W ogłoszeniu'

13.Postąpienie nie może Wynosić mniej niż 1 % ceny W}Tr'oławczej' z Zaokrąg|en em
W górę do pełnych dziesiątek złotych'
lnformuje się uczestnikóW przetargu. że po trŻec]m Wywołaniu najwyŻsze] Zaoferowanej ceny dalsze postąplenia nie Zostaną przyjęte'
14'Ucz€stnicy przetargU Zgłaszają ustnie kolejne postą]ienia ceny, dopÓki' mimo
trzykrotnego Wywołania' nie ma dalSzych postąpień'

15'Przetarg jest wazny bez Względu na liczbę uczestnikóW' jeŹeli chociaŻ jeden
Uczestnik zaoferował co najmniejjedno postąpienie powyżej ceny Wywoławczej.
16.Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej Wywołuje
trzykrotnie ostatnią najwyŻszą cenę i Zamyka przetarg' a nasiępnió ogłisz'a im l
ę
nazwisko lub naZWę albo firmę osoby, która przetarg Wygrała'
17'W przetargu mogą braÓ Udział osoby, które Wniosły wadlum na okreŚ|ony przedmiot dzierżawy Ub najmu i zostały dopt]szczone do przetargu oraz zgłos]ły s w
ę
miejscu przeprowadzenia ptzetatgu
.

1B'Prowadzący l]c},tację rnoże WezwaĆ do opuszczenia miejsca prŻetargu osoby'
które swym zachowaniem Utrudniają przeprowadzenie przeiargu'

19'z pzewowadzanego przetargu sporządza się protokół, który Stanowi podstawę

do Zawarcia umowy dzierzawy lub najmu' Umowa dzierżawy lub najmu zostanie
przygotowana W termin;e 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargU'

