
Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu  
zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z późn.zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości ( Dz.U. 2004r., Nr 207 poz. 2108)  

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego  

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii  

z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych 

 

1. Przedmiot Przetargu: 

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku   

Piastowskim w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wynająć lokal 

użytkowy o pow. 317,10 m
2
, usytuowany w piwnicach Domu Książęcego (budynek „D”) 

Zamku Piastowskiego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu. 

 

Nieruchomość zabudowana Zamkiem Piastowskim oznaczona jest geodezyjnie jako działka 

nr 128/22 (k.m. 1) obręb Bosac o pow. 1, 0980 ha. Prawo własności przedmiotowej 

nieruchomości zapisano w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez 

Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu na rzecz Powiatu 

Raciborskiego w trwałym zarządzie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu .  

 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  

obszar w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu, nieruchomość stanowiąca dz nr 128/22 

zlokalizowana jest w 92,3 % na obszarze oznaczonym symbolem K11UP, tj. na terenach 

zabudowy usług publicznych, w 2,1% na obszarze oznaczonym symbolem K9KDL, tj na 

terenach dróg publicznych klasy lokalna  i w 5,6 % na obszarze oznaczonym symbolem 

K14ZP, tj. na terenach zieleni urządzonej, w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej 

symbolem „A”. 

 

Lokal użytkowy przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach 

odrębnych. 

 

Oczekuje się zagospodarowania lokalu użytkowego w terminie do 1 lipca 2013 r. ( letnich 

wakacji 2013 r.). Proponowane godziny otwarcia lokalu od 10.00 do 18.00 ( w okresie letnim 

do 22.00). 

 

 

2.  Stawka czynszu: 

Miesięczna stawka czynszu zostanie określona w przetargu na najem przedmiotu przetargu w 

wysokości minimum 4,50 zł/m
2
,  zgodnie z Uchwałą nr 16/56/2011 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu 

najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

 

Minimalny miesięczny koszt wynajęcia przedmiotowego lokalu wynosi: 

4,50 zł/m² x 317,10 m² = 1426,95 zł plus opłaty za media. 



 

 

3.Terminy wnoszenia opłat: 

Termin wnoszenia czynszu – z góry do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za 

który przypada należność. 

Podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych  

– w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Racibórz.  

 

4. Zasady aktualizacji opłat: 

Waloryzacja czynszu – według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni – corocznie w miesiącu następującym po miesiącu 

jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

 

5.Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. 

 

6.Wadium 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosły wadium w wysokości: 200zł. 

Wadium należy wnieść w pieniądzu dokonując wpłaty na konto: 02 8475 0006 2001 0013 

5702 0009 z dopiskiem „Wadium – przetarg na najem lokalu”. Kopie dowodu wniesienia 

wadium należy załączyć do oferty.  

Wadium należy wnieść do dnia 8 maja 2013 ( nie później niż 3 dni przed przetargiem) . 

Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli uznanie rachunku kwotą wadium                           

nastąpiło przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim. 

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na 

poczet czynszu za najem lokalu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg 

od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku   Piastowskim w Raciborzu . Pozostali uczestnicy 

przetargu otrzymają zwrot wadium nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, 

odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym 

przetargu. 

  

7. Kryterium wyboru oferenta: 
Kryterium wyboru oferenta jest zaproponowana stawka czynszu za 1 m2

 

powierzchni/miesiąc.  

 

8. Sposób przygotowania oferty: 
Oferta musi zawierać: 

a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest 

osoba prawna lub inny podmiot, 

b) datę sporządzenia oferty, 

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez 

zastrzeżeń, 

d) proponowaną stawkę czynszu (bez mediów) za 1 m
2
/miesiąc. 

 

Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię aktualnego odpisu z właściwego 

rejestru albo zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej. 

 

 



9. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert: 
Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG NA 

LOKAL” do dnia 10 maja 2013 r. do godz. 09.00  

( wyznaczony termin składania ofert nie może upłynąć później niż 3 dni przed terminem 

przetargu) w pok. F.1.7. w Budynku Bramnym Zamku Piastowskiego; ul. Zamkowa 2 w 

Raciborzu ( siedziba Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu). 

Oferty zostaną otwarte w dniu 13 maja 2013 r. o godz. 9.30  w siedzibie Zamawiającego - 

pok. F.1.2. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

10. Informacje dodatkowe: 

Przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych, (w tym 

zgodnie z wymogami sanitarnymi) leży w gestii Najemcy. 

Oględzin lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Agencją Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

( tel.32 414 02 33). 

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku   

Piastowskim w Raciborzu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu 

lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu 

zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 

Informacje szczegółowe można uzyskać w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu oraz 

pod numerem telefonu 32 414 02 33. 


