
Prezydent Miasta Stargard 
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 

września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) 

 

ogłasza przetarg pisemny ograniczony do podmiotów prowadzących działalność 

artystyczną, kulturalną lub biurową, na najem 

 

BRAMY  PORTOWEJ położonej przy ul. Portowej na działce o numerze geodezyjnym 170 

w obrębie 11 miasta Stargard. Nieruchomość posiada księgę wieczystą  

Kw nr SZ1T/00061470/3.   

 

Wybór formy przetargu pisemnego ograniczonego uzasadnia fakt, że Brama Portowa jest 

obiektem zabytkowym uznanym za pomnik historii (Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia  

17 września 2010 r. w sprawie uznania za pomnik historii „ Stargard Szczeciński –zespół 

kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury 

obronne miasta”). 

 

WARUNKI  NAJMU: 

Wywoławczy miesięczny czynsz najmu wynosi:  500,00 zł + 23 % podatek VAT.  

Wysokość minimalnego postąpienia ustala się na kwotę netto 20,00 zł.  

 

Przyszły najemca zobowiązany będzie do: 

1. uiszczania opłat z tytułu: podatku od nieruchomości, zużycia energii elektrycznej, wody, 

ścieków, centralnego ogrzewania oraz wywozu odpadów;   

2. wpłaty, przed zawarciem umowy najmu, kaucji zabezpieczającej na pokrycie 

dwumiesięcznego czynszu najmu obiektu (w przypadku zmiany wysokości czynszu, wartość 

wpłaconej kaucji będzie waloryzowana do kwoty zabezpieczającej pokrycie 

dwumiesięcznego czynszu najmu). 

3. dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu najmu w stanie 

niepogorszonym oraz ponoszenia innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem  

z przedmiotu najmu; 

4. udostępniania obiektu dla zwiedzających w ustalonym w umowie najmu dniu tygodnia. 

 

Okres najmu: trzy lata od dnia zawarcia umowy. 

Umowa może zostać rozwiązana z ważnych powodów, a w szczególności w przypadku zmiany 

sposobu zagospodarowania nieruchomości lub korzystania z nieruchomości w sposób niezgodny 

ze złożoną ofertą, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie to 

nie powoduje powstania wzajemnych roszczeń. 

 

Termin wnoszenia opłat: do 25 każdego miesiąca za miesiąc bieżący.  

Aktualizacja opłat: do 15 grudnia każdego roku, strony uzgodnią stawkę czynszu na następny 

rok kalendarzowy z tym, że podwyżka czynszu nie może być mniejsza niż wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych, ustalany przez Prezesa GUS za rok poprzedzający.  

 

Rodzaj działalności: działalność artystyczna, kulturalna lub biurowa. 

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącym terenu w rejonie ulic: Andrzeja 

Struga, Bolesława Chrobrego oraz Parku Zamkowego przyjętym uchwałą Rady Miejskiej  



w Stargardzie Szczecińskim Nr V/35/07 z dnia 27.02.2007 r. zmienioną uchwałą  

Nr XXXVI/418/2014 z dnia 28.01.2014 r. (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 46 oraz z 2014 r., poz. 780) 

działka o nr 170 w obrębie 11 wchodzi w zakres wydzielenia wewnętrznego oznaczonego 

symbolem WO.27/1 terenów określonych jako tereny wód otwartych oraz położona jest na 

terenie objętym strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych oraz strefą 

„W.II” częściowej ochrony archeologicznej. Działka nr 170 zabudowana jest obiektem Bramy 

Portowej, która jest częścią obwarowań miejskich w całości wpisanych do rejestru zabytków pod 

nr rej. 231 decyzją z dnia 6 kwietnia  1957 r. 

 

Obiekt  można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 91/ 819 24 47 wew. 42. 

 

UWAGA: 

1. Podmioty prowadzące działalność artystyczną, kulturalną lub biurową zainteresowane 

udziałem w przetargu zobowiązane są złożyć pisemne zgłoszenie  uczestnictwa w przetargu  

w języku polskim w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg – Brama Portowa”  

w sekretariacie Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Struga 29 (pok. 3) w Stargardzie do 

dnia 06.07.2018 r.  do godz.  16:00. 

2. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać: 

1) imię, nazwisko, adres, NIP, PESEL oferenta, a jeżeli  oferentem jest osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – nazwę lub firmę, adres 

siedziby i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) oraz NIP, 

2) numer telefonu kontaktowego, 

3) datę zgłoszenia, 

4) szczegółowy opis dotychczasowej działalności (mile widziane portfolio dokumentujące 

aktywność artystyczną szczególnie na rzecz środowiska stargardzkiego i miasta Stargard),  

5) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika 

status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób 

uprawnionych do reprezentacji, w przypadku Spółki cywilnej kserokopia umowy cywilno 

– prawnej Spółki.  

3. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń  

w terminie do dnia  10.07.2018 r. 

4. Ofertę na najem ww. nieruchomości należy złożyć w języku polskim w zaklejonych kopertach 

z napisem „Oferta – Brama Portowa” w sekretariacie Stargardzkiego TBS  

Sp. z o.o. przy ul. Struga 29 (pok. 3) w Stargardzie do dnia  13.07.2018 r.  do godz.  16:00. 

5. Oferta powinna zawierać: 

1) imię, nazwisko, adres, NIP, PESEL oferenta, a jeżeli  oferentem jest osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – nazwę lub firmę, adres 

siedziby i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) oraz NIP, 

1) datę sporządzenia oferty; 

2) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez 

zastrzeżeń; 

3) dowód wpłaty wadium; 

4) oferowaną wysokość miesięcznego czynszu najmu netto (oferta minimalna powinna 

zawierać cenę wywoławczą powiększoną o wartość postąpienia); 

5) szczegółową informację na temat sposobu wykorzystania obiektu; 

6) podpis oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta, wszystkie załączniki do 

oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia oferenta mają również być podpisane przez 

oferenta lub upoważnionego przedstawiciela (upoważnienie należy dołączyć do oferty,  

o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty).  



6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 600,00 zł. 

Wadium w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto Stargardzkiego TBS                   

Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A. I O/Stargard nr 10 1240 3901 1111 0000 4220 4466, 

najpóźniej w dniu 13.07.2018 r. Wpłaty wadium można dokonać również w kasie 

Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. przy ul. A. Struga 29 najpóźniej w dniu 13.07.2018 r. 

7. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Stargardzkiego TBS - ul. Struga 29  

w Stargardzie w sali przetargów – dnia 19.07.2018 o godz. 15:00. 

8. O wyborze oferty decyduje oferowana wysokość miesięcznego czynszu najmu  

oraz zaproponowany sposób wykorzystania obiektu. 

9. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa przeprowadzi dodatkowy 

przetarg ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. 

10. Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Stargard. 

11. Oferenci zostaną powiadomieni o wyniku przetargu, na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 

dni od zatwierdzenia protokołu z przetargu przez Prezydenta Miasta Stargard. 

12. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu 

najmu, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone  w terminie 3 dni  

roboczych od dnia zamknięcia przetargu tj. podpisania protokołu z posiedzenia Komisji 

przetargowej z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium  jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego  Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.  

13. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako najemcę obiektu o miejscu i terminie 

zawarcia umowy najmu. Jeżeli osoba ustalona jako najemca obiektu nie stawi się bez 

usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu 

odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

14. Najemca przejmuje nieruchomość  w stanie istniejącym. 

15. Prezydent Miasta Stargard ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej 

przyczyny. 

 

Niniejsze  ogłoszenie zostało wywieszone w terminie od dnia 19.06.2018 r. do 19.07.2018 r. na 

tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. oraz zamieszczone w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.stargard.pl, a także na stronie 

internetowej www.tbs.stargard.pl 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać: 

- w Urzędzie Miejskim w Stargardzie ul. Czarnieckiego 17, pokój nr 103 (tel. 91/578-42-84) lub 

na stronie internetowej www.stargard.pl 

- w Stargardzkim TBS Sp. z o. o. ul. Struga 29, pokój nr 21 (tel. 91/819 24 47 w. 42) lub na 

stronie internetowej www.tbs.stargard.pl 

 

 

 

http://www.stargard.pl/
http://www.tbs.stargard.pl/
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