
 

 
 

                                                                                       O G Ł O S Z E N I E    
 
 Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w dniu 16.03.2020 r. o godz. 13

00
 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Tczewie zostanie przeprowadzony ustny 

przetarg nieograniczony na najem boksu handlowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew. 
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Waloryzację stawki czynszu dokonuje się raz w roku 
w terminie do końca kwietnia, na podstawie średniorocznego 
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok 
kalendarzowy. Waloryzację stawek Wynajmujący wprowadza 
jednostronnym pisemnym powiadomieniem Najemcy, bez 
konieczności wypowiadania warunków umowy. W przypadku 
gdy różnica pomiędzy rocznym czynszem zwaloryzowany 
zgodnie z ust. 1 a czynszem dotychczasowym nie przekracza 
kwoty 50 zł, waloryzacji w danym roku nie przeprowadza się. 
W takim przypadku waloryzacji dokonuje się w roku kolejnym, 
biorąc pod uwagę sumę wskaźników wzrostu cen za ostatnie 
dwa lata. 
Przed zawarciem umowy najemca wpłaca kaucję w wys. 
trzykrotności ustalonego czynszu, jako zabezpieczenie 
wykonania umowy. Kaucja gwarancyjna nie podlega 
oprocentowaniu. 
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Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego                                                              
Nr  68 1240 1242 1111 0010 0225 0598 PeKaO  SA  I oddział Gdańsk. Wadium musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie  
najpóźniej do dnia 12.03.2020 r. (włącznie). Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać imię i nazwisko lub nazwę osoby, na rzecz której następuje 
wpłata. Informujemy, że do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, będące najemcami boksów handlowych w hali nr I, z którymi w okresie 

ostatnich 6 miesięcy na ich wniosek rozwiązano umowę najmu. 
Osoba przystępująca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby, która wpłaciła wadium powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis               
z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania. Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym oraz posiadać 
dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu oraz przyjęciu ich bez 
zastrzeżeń. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu. Zwycięzcą przetargu zostaje 
oferent, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu. Jednocześnie zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe 

informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, tel. (58) 77-59-430.     
 Prezydent Miasta Tczewa  

                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                               Mirosław Pobłocki  
Wytworzył: Sebastian Lorenc  
Zaakceptowała: Anna Michalak – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym  


