Regulamin
ustnego przetargu publicznego na wynajem lokalu mieszkalnego o powierzchni
przekraczającej 80 m2

§ 1.
1. Na podstawie zgody Prezydenta Miasta Leszna przeprowadzone zostanie postępowanie
przetargowe w celu ustalenia stawki czynszu wolnego za 1 m2 powierzchni użytkowej
lokalu mieszkalnego.
2. Celem przetargu jest oddanie w najem lokalu mieszkalnego należącego do
mieszkaniowego zasobu miasta Leszna, za zapłatę czynszu wolnego położonego przy
ulicy ul. Jagiellońskiej 3m6a o powierzchni użytkowej 120,74 m2, na podstawie zgody
Prezydenta Miasta Leszna.
3. Lokal mieszkalny wynajęty za czynsz wolny nie podlega sprzedaży przez okres 7 lat.
4. Lokal wynajmowany za czynsz wolny nie może być przeznaczony na lokal użytkowy.
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w czasie,
miejscu i wysokości określonej w regulaminie przetargu.
6. Zawiadomienie o miejscu i warunkach przetargu zostanie podane do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Leszno
/www.bip.leszno.pl/ oraz za pośrednictwem Dziennika ABC i na tablicach ogłoszeń w
Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych i Urzędzie Miasta ul. Karasia 15 na 21 dni
przed terminem przetargu.
7. Regulamin przetargu jest zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Leszno
/www.bip.leszno.pl/ oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna
w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych od dnia ogłoszenia przetargu do dnia
zakończenia postępowania przetargowego.
8. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 6.500,00 zł.
Po wygraniu przetargu wadium przekształca się w kaucję zabezpieczającą pokrycie
należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia
lokalu.
9. Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 8,78 zł.
10. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

§ 2.
1. W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby spełniające wymogi
niniejszego regulaminu, oraz osoby będące najemcami lub współnajemcami lokali
komunalnych, które nie posiadają zadłużenia w stosunku do MZBK i złożą pisemne
oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu zwolnią do dyspozycji miasta
dotychczas zajmowany lokal .
2. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być udzielone na piśmie.

§ 3.
1. Warunkiem udziału w przetargu jest znajomość regulaminu przetargu.
2. Wylicytowana stawka 1 m2 jest podstawą do ustalenia wysokości czynszu.
Czynsz nie ulega obniżeniu z tytułu przeprowadzonych prac remontowych.
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3. Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest do uiszczania opłat za media występujące
w lokalu.
4. Czynsz najmu podlega waloryzacji każdego roku z dniem 1 kwietnia w oparciu o wskaźnik
wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Z wygrywającym przetarg umowę najmu zawiera Miejski Zakład Budynków
Komunalnych w Lesznie, nie później jak 7 dni od dnia przetargu.
6. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy najmu lokalu
wadium przepada na rzecz Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie.
7. Pozostałym osobom biorącym udział w przetargu zwraca się wadium niezwłocznie po jego
zakończeniu.

§ 4.
1. Przetarg przeprowadza przewodniczący Komisji bądź osoba wyznaczona przez
przewodniczącego spośród członków tejże Komisji powołanej przez Dyrektora Miejskiego
Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie.
2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
3. Przetarg przeprowadza się ustnie. Postąpienie zgłasza się poprzez podniesienie tabliczki
z numerem i podanie ofertowej stawki.
4. Wysokość pierwszego postąpienia określa Komisja przetargowa, lecz nie może być niższe
od 10 gr/m2.
5. Każde następne postąpienie jest dowolne, lecz nie niższe od 10 gr/m2.
6. Stawka zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje być wiążąca, gdy inny uczestnik
zaoferuje stawkę wyższą.
7. Po trzecim wywołaniu najwyższej oferowanej stawki dalsze postąpienia nie zostają
przyjęte. Przetarg ustny zostaje zamknięty. Prowadzący przetarg ustny ogłasza imię
i nazwisko osoby, która wygrała przetarg oraz podaje wysokość wylicytowanej stawki
czynszowej netto za 1 m² powierzchni lokalu.
8. Przetarg ustny uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden uczestnik
nie zaoferował kwoty wyższej od stawki wywoławczej powiększonej o pierwsze
postąpienie.
9. Z przetargu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
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Leszno, dnia 27-04-2012r.

