
 
 

 

 

 

Burmistrz Szprotawy 
 

OGŁASZA IV PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZPROTAWA 

 
1. Położenie nieruchomości – Szprotawa Pl. Kościelny 2, 
2. Przedmiot przetargu – dzierżawa na okres 7 lat siedmiu pomieszczeń, na prowadzenie działalności 

usługowej, znajdujących się w budynku położonym w Szprotawie przy PL. Kościelnym 2 o łącznej 
pow. 115,81m2 w skład których wchodzą pomieszczenia o pow. - 14,03 m2, 31,83 m2 , 38,93 m2, 
20,10 m2, 3,79 m2, klatka schodowa – 5,70 m2, WC dla pracowników - 1,43 m2,  

3. Księga wieczysta nr – ZG1G/00056993/2, dz. nr 569/1, 
4. Cena wywoławcza stawki czynszu w stosunku miesięcznym - 16,00 zł/m2, 
5. Wadium – 100,00 zł, 
6. Data i miejsce przetargu – 26 maja 2020 r. o godzinie 1100  w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w 

Szprotawie, ul. Rynek 45 – parter boczne wejście. 
7. Uwagi – przetarg ograniczony jest do podmiotów prowadzących działalność usługową. 
8. Dzierżawca będzie zobowiązany do pokrywania wszelkich kosztów eksploatacji w tym koszty 

zużycia mediów (energia, gaz, woda, odprowadzanie ścieków), koszty wywozu odpadów, koszty 
podatków od nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

9. Przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej, leży w gestii Dzierżawcy. 
Wszelkie ulepszenia w lokalu mogą być wprowadzone tylko za zgodą Wydzierżawiającego. 
Wydzierżawiający nie zwraca nakładów poniesionych na przedmiot dzierżawy. 

 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Szprotawa i wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce  w kasie  tut. Urzędu, lub na konto 

Urzędu Miejskiego w Szprotawie PKO BP Oddział w Szprotawie 14 1020 5402 0000 0002 0268 0403. Wadium należy 

wpłacić w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 22 maja 2020 roku znajdowało się na koncie Urzędu Miejskiego w 

Szprotawie. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba 

reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej 

reprezentowania. Ponadto uczestnik przetargu musi okazać się dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności, o 

której mowa w pkt 7 niniejszego ogłoszenia.  

Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i 

usług z 11 marca 2004 r.  

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego za pierwszy miesiąc 

obowiązywania umowy dzierżawy.  

 Jeśli osoba ustalona jako dzierżawca, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w 

zawiadomieniu o zawarciu umowy, Wydzierżawiający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega 

wówczas zwrotowi. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu, w formie 

właściwej dla jego ogłoszenia. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Szprotawie ul. Rynek 45 pok. nr 5 lub 3  tel. 068 376 07 80 lub . 068 376 07 95. 

Szprotawa, 22 kwietnia 2020 r. 


