
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Struga 29  

zaprasza do rokowań   na nabycie  lub  najem 

 
Lokalu  usługowego oznaczonego nr 9,  położonego  w  parterze  budynku  przy  ulicy  Czesława  Tańskiego 

nr 6 d  w Stargardzie Szczecińskim wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku nr 6 d, 6e, 6f 

oraz w nieruchomości składającej się z działek o nr geod. 213/13 i 213/12 o łącznej powierzchni 1373 m
2
, 

położonej w obrębie ewidencyjny nr 23  miasta Stargard Szczeciński. 

 

        CENA  DO  ZBYCIA  

Lp. Położenie lokalu Nr lokalu Powierzchnia lokalu m2 Cena wywoławcza netto 
zł 

1 2 3 4 5 

2 Czesława Tańskiego  6d 9 47,65 157 250,00 

          Do ceny  zbycia lokalu doliczony zostanie  obowiązujący  23 % podatek VAT. 

Cena lokalu usługowego uwzględnia wykonanie lokalu w stanie deweloperskim : ściany działowe bez 

ościeżnic drzwiowych , podłoża pod posadzki bez wykładzin, ściany i stropy nieotynkowane, instalacja 

kanalizacyjna wraz z podejściami bez urządzeń, instalacja wody zimnej i c.w.u. wraz z podejściami 

zakończona zaworami odcinającymi bez urządzeń, kompletna instalacja centralnego ogrzewania.  

 

         CENA  DO  NAJMU 

Lp. Położenie lokalu 
Nr 

lokalu 
Powierzchnia lokalu m2 

Cena najmu 

lokalu 
zł/m2  

Cena najmu 
wywoławcza netto zł 

1 2 3 4 5 6 

2 Czesława Tańskiego 6d 9 47,65 27,00 1.286,55 

            Do stawki netto najmu lokalu  doliczony zostanie 23 %  podatek VAT.  

 

TERMIN  WAŻNOŚCI  OGŁOSZENIA:  bezterminowe do czasu zbycia lub wynajęcia  lokalu. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600   

TERMIN OTWARCIA OFERT: jeden raz w tygodniu, w każdy piątek o godz. 910 w siedzibie Stargardzkiego 

TBS  ul. Struga 29 w Stargardzie Szczecińskim (w sali przetargów) - otwierane będą oferty, które wpłyną do 
tego dnia do godz.  900.  

 
Uwaga : 
W przypadku wpłynięcia  ofert na najem i nabycie  lokalu, pierwszeństwo w rozpatrzeniu będzie 
miała oferta  na nabycie lokalu.    
OPIS  OFERTY 
1. imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę oraz siedzibę i wyciąg z właściwego rejestru, jeżeli   

oferentem   jest osoba prawna lub inny podmiot, numer telefonu kontaktowego; 

2. datę sporządzenia oferty; 

3. w przypadku kupna lokalu: cenę netto lokalu z jednoczesnym  podaniem warunków nabycia lokalu (za  

gotówkę czy w systemie ratalnym  50/50); 
4. w przypadku najmu lokalu:  stawkę netto;  

5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami sprzedaży/najmu lokalu i przyjmuje je bez  

zastrzeżeń;   

6. w przypadku oferenta zagranicznego, do dokumentów złożonych w języku obcym, winno być dołączone 

tłumaczenie w  języku polskim, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

 

SPOSÓB  PRZEPROWADZANIA  ROKOWAŃ 



1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Lokal 

usługowy nr 6d/9  ul.  Czesława Tańskiego  - najem/nabycie” w sekretariacie Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. 

przy ul. Struga 29 (pok. 3) w Stargardzie Szczecińskim.  

2. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać dokument tożsamości a osoby prawne dodatkowe 

pełnomocnictwa. 

3. Komisja przeprowadzająca rokowania, po otwarciu w obecności oferentów kopert zawierających 

zgłoszenia, sprawdzi dane w nich zawarte nie ujawniając ich treści uczestnikom, sprawdzi tożsamość 

uczestników rokowań i ogłosi, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.  

4. Komisja przeprowadzi ustną część rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej 

części. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą 

być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu. 

5. W przypadku uzyskania równorzędnych propozycji komisja zorganizuje tuż po ustnej części rokowań 

dodatkową licytację.  

6. Po zakończeniu rokowań komisja informuje uczestników  o wynikach rokowań. 

7. Wyniki  rokowań  podlegają zatwierdzeniu  przez  Zarząd  Stargardzkiego  TBS Sp. z o. o.  

8.    W przypadku wpłynięcia  ofert na nabycie  i  najem  lokalu, pierwszeństwo  w  rozpatrzeniu  będzie miała   

       oferta na nabycie lokalu. O wyborze oferenta decydować będzie: w przypadku sprzedaży  najwyższa cena    

       za nabycie,  w przypadku najmu najwyższa stawka  za 1 m
2
. 

9.   W przypadku nabywania lokalu na raty w systemie finansowania  50/50, po wpłacie  50% wartości  lokalu   

       brutto   zawarta  zostanie  umowa  sprzedaży   w  formie   aktu   notarialnego    i  ustanowienia   hipoteki   

       kaucyjnej na  rzecz  Stargardzkiego  TBS Sp. z o.o. Pozostałe 50 %  wartości lokalu brutto rozłożone  może   

       być  na  nie  więcej niż  10  równych  rocznych  rat.  Raty  płatne  wraz  z  oprocentowaniem   liczonym  od      

       kwoty niespłaconej,  wg WIBOR 3M +2 %  na  dzień  spłaty  raty.  Dopuszcza  się  zapłatę   poszczególnych      

       rat   przed   ustalonym   terminem     płatności.  Wówczas   oprocentowanie   liczone   będzie   od   kwoty   

       niespłaconej  do  dnia  zapłaty  należności.  

10. Organizator  rokowań   zawiadomi   osobę  ustaloną  jako   Nabywcę/Najemcę  nieruchomości   o miejscu   

       i  terminie   zawarcia  umowy    sprzedaży/najmu   najpóźniej   w   ciągu   21   dni   od   dnia zatwierdzenia  

       wyników rokowań  przez  Zarząd   Stargardzkiego  TBS Sp. z o.o.   W przypadku   nie  stawienia   się   

       Nabywcy/Najemcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator rokowań może odstąpić  

       od podpisania umowy sprzedaży/najmu 

11. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. ma prawo odwołania rokowań lub nie wybrania żadnej z ofert bez podania  

przyczyny.  

12.  Przekazanie  lokalu  Nabywcy/Najemcy  nastąpi  w  terminie  siedmiu  dni  od  daty  podpisania  umowy     

        sprzedaży/najmu lokalu. 

13. W przypadku sprzedaży lokalu koszty sporządzenia umowy sprzedaży lokalu oraz opłaty sądowe związane  

       z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. 

 
WARUNKI NAJMU: 
1. Umowa najmu zawarta na czas nieokreślony z gwarancją nie rozwiązywania jej przed upływem pięciu lat.  

2. W przypadku przeznaczenia lokalu do zbycia, najemca lokalu będzie mógł w okresie trwania najmu, 

skorzystać z prawa pierwokupu lokalu, na warunkach określonych w umowie najmu. 

3. Najemca zobowiązany będzie do wnoszenia miesięcznego czynszu najmu w wysokości zaoferowanej w 

rokowaniach  i  opłat za świadczenia.  

4. Dla zabezpieczenia płatności czynszu, opłat za zimną wodę, podgrzanie wody, odprowadzanie ścieków, 

centralne ogrzewanie oraz ewentualnych roszczeń z tytułu szkód poniesionych przez wynajmującego, za 

które odpowiedzialny będzie najemca -  przed przejęciem lokalu najemca zobowiązany będzie wpłacić 

wynajmującemu kaucję w wysokości trzech czynszów. Kaucja w kwocie równej trzykrotności 

miesięcznego czynszu za lokal, obowiązującego w dniu rozwiązania umowy, zostanie zwrócona najemcy 

w terminie 1 miesiąca od daty rozwiązania  umowy, lecz nie wcześniej niż po wydaniu lokalu 

wynajmującemu, po potrąceniu należności obciążających najemcę z ww. tytułu .  

5. Wynajmujący ustali podstawowy zakres prac przystosowawczych (adaptacyjno-wykończeniowych) 

pozwalających na użytkowanie lokalu wraz z ich wyceną oraz z określeniem czasu amortyzacji 

elementów wykończenia.   

6. Najemca zobowiązany będzie do wykonania na własny koszt prac przystosowawczych (adaptacyjno-

wykończeniowych) lokalu w zakresie podstawowym lub związanym z indywidualnymi potrzebami 



najemcy, na podstawie opracowanego we własnym zakresie i na własny koszt projektu technicznego 

budowlano-wykonawczego, zaakceptowanego wcześniej przez wynajmującego oraz do uzyskania 

stosownych pozwoleń.  

7. Poniesione nakłady na wykonanie prac adaptacyjno-wykończeniowych nie podlegają zwrotowi w czasie 

trwania najmu i po jego zakończeniu. Nie zamortyzowane nakłady określone zgodnie z ustaleniami pkt.5  

będą  odliczone przy określaniu wartości rynkowej lokalu w przypadku jego sprzedaży na rzecz najemcy, 

który je poniósł.  

8. Najemca lokalu będzie mógł w trakcie trwania najmu ubiegać się o sprzedaż lokalu na jego rzecz, za cenę 

odpowiadającą cenie rynkowej lokalu w dniu sprzedaży z odliczeniem nie zamortyzowanych nakładów  

określonych zgodnie z ustaleniami pkt.5, poniesionych przez najemcę na wykonanie prac adaptacyjno-

wykończeniowych . Sprzedaż lokalu najemcy będzie możliwa po wyrażeniu zgody przez wynajmującego. 

9. Podczas wykonywania prac przystosowawczych najemca zobowiązany będzie do posiadania 

ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlanych obejmującego również jego wykonawców, w celu 

pokrycia ewentualnych szkód mogących powstać w czasie trwania robót.   

10. Najemca zobowiązany będzie do dokonywania konserwacji i napraw w lokalu, aby stan lokalu nie uległ 

pogorszeniu. 

11. Opłaty: 

a) Opłaty za zimną wodę, podgrzanie wody, odprowadzanie ścieków oraz centralne ogrzewanie  – 

płatne od dnia wydania lokalu najemcy, 

b) Najemca zobowiązany będzie zawrzeć indywidualne umowy na  wywóz odpadów komunalnych i 

pobór energii elektrycznej, 

c) Czynsz najmu płatny od dnia otwarcia lokalu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia 

przejęcia lokalu przez najemcę. 

 

Z dokumentacją dotyczącą zbywanego lokalu można zapoznać się w pokoju nr 13 przy ulicy Struga 29. 

Dodatkowe informacje  pod nr tel. 91 578-27-59 lub na stronie internetowej: www.tbs.stargard.pl  

 

 

 

 


