Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce
ogłasza
ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę terenów pod działalność sezonową, punkty handlowe, usługowe, rekreacyjne na terenach plaży
wschodniej i zachodniej, będących w Zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce
w sezonie letnim 2019

L.p.

Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów

Symbol
lokalizacji

Powierzchnia w m2

Cel dzierżawy

a) cena wywoławcza
netto za okres
dzierżawy
b) wadium
c) postąpienie
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4

5
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1

Część działki nr 1024/2
PLAŻA WSCHODNIA

31

10m x 5m =50m2
w odległości 50m od
falochronu

Teren pod wypożyczalnię sprzętu
pływającego z dostępem do brzegu
morskiego

2

Część działki nr 1024/2
PLAŻA WSCHODNIA

40

45m x 20m = 900 m2

3

Część działki nr 1024/2
PLAŻA WSCHODNIA

45

5m x 6m = 30m2

4

Część działki nr 1024/2
PLAŻA WSCHODNIA

5

Część działki nr 1025/2
PLAŻA WSCHODNIA

6

Część działki nr 1025/2
PLAŻA WSCHODNIA

48

45m x 20m = 900m2

Okres dzierżawy

7

a) 10 000,00 zł
b) 1000,00 zł
c) 500,00 zł

15.06 – 14.09.2019 r.

Teren pod lokalizację Miasteczka
Plażowego z przedszkolem wakacyjnym, a) 30 000,00 zł
teren pod zagospodarowanie i urządzenie b) 1000,00 zł
placu zabaw dla dzieci z urządzeniami typu: c) 500,00 zł
leżaki, zabawki dmuchane, itp.

15.06 – 14.09.2019 r.

a) 6000,00 zł
Teren pod wypożyczalnię sprzętu
b) 1000,00 zł
plażowego z wyłączeniem koszy plażowych
c) 500,00 zł

15.06 – 14.09.2019 r.

Teren pod lokalizację Miasteczka
Plażowego z przedszkolem wakacyjnym, a) 30 000,00 zł
teren pod zagospodarowanie i urządzenie b) 1000,00 zł
placu zabaw dla dzieci z urządzeniami typu: c) 500,00 zł
leżaki, zabawki dmuchane, itp.

15.06 – 14.09.2019 r.

59

Teren pod
Teren pod wypożyczalnię koszy plażowych a) 7000,00 zł
wypożyczalnię 100m2
i leżaków z terenem na rozstawienie koszy i b) 1000,00 zł
teren na rozstawienie
leżaków
c) 500,00 zł
koszy i leżaków 1200m2

15.06 – 14.09.2019 r.

60

a) 7000,00 zł
Teren pod lokalizację wakacyjnego
b) 1000,00 zł
przedszkola z placem zabaw dla dzieci, lub
c) 500,00 zł
zabawkę dmuchaną

15.06 – 14.09.2019 r.

15m x 10m = 150m2

7

Część działki nr 1025/2
PLAŻA WSCHODNIA

8

Część działki nr 1025/2
PLAŻA WSCHODNIA

9

Część działki nr 1023/1
PLAŻA ZACHODNIA

64

Teren pod
Teren pod wypożyczalnię koszy plażowych a) 7000,00 zł
wypożyczalnię 150m2
i leżaków z terenem na rozstawienie koszy i b) 1000,00 zł
teren na rozstawienie
leżaków
c) 500,00 zł
2
koszy i leżaków 1000m

15.06 – 14.09.2019 r.

65

Teren pod
Teren pod wypożyczalnię koszy plażowych a) 4000,00 zł
wypożyczalnię 100m2
i leżaków z terenem na rozstawienie koszy i b) 1000,00 zł
teren na rozstawienie
leżaków
c) 500,00 zł
2
koszy i leżaków 600m

15.06 – 14.09.2019 r.

Z-2

10m x 5m = 50m2

Teren pod lokalizację punktu handlowego
Warunki lokalizacyjne:
1. Handel z obiektu estetycznego
o wysokim standardzie z maksymalnym
przeszkleniem (otwarciem) lub namiotu
w kolorze biało-niebieskim lub z przyczepy.
a) 4500,00 zł
2. Ekspozycja towaru z estetycznych stelaży
b) 1000,00 zł
i estetycznych stolików drewnianych, bez
c) 500,00 zł
stosowania materiałów pokryciowych.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz
przechowywania skrzynek, kartonów oraz
innych opakowań pod stolikami i ladami
handlowymi lub obok stoiska handlowego.

10

Część działki nr 1023/1
PLAŻA ZACHODNIA

Z-4

10m x 5m = 50m2

Teren pod lokalizację punktu handlowego
Warunki lokalizacyjne:
1. Handel z obiektu estetycznego
o wysokim standardzie z maksymalnym
przeszkleniem (otwarciem) lub namiotu
w kolorze biało-niebieskim lub z przyczepy. a) 4500,00 zł
2. Ekspozycja towaru z estetycznych stelaży b) 1000,00 zł
i estetycznych stolików drewnianych, bez
c) 500,00 zł
stosowania materiałów pokryciowych.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz
przechowywania skrzynek, kartonów oraz
innych opakowań pod stolikami i ladami
handlowymi lub obok stoiska handlowego.

11

Część działki nr 1023/1
PLAŻA ZACHODNIA

Z-5

30m x 10m = 300m2

a) 6000,00 zł
Teren pod zabawkę dmuchaną, batut, euro
b) 1000,00 zł
bungy lub inne urządzenia rekreacyjne
c) 500,00 zł

15.06 – 14.09.2019 r.

15.06 – 14.09.2019 r.

15.06 – 14.09.2019 r.

12

Część działki nr 1023/1
PLAŻA ZACHODNIA

Z-6

10m x 5m =50m2
w odległości 50m od
falochronu

15.06 – 14.09.2019 r.

15.06 – 14.09.2019 r.

Z-8

10m x 5m = 50m2

Z-9

20m x 10m = 200m2
w odległości 10m od
wydmy

a) 6000,00 zł
Teren pod zabawkę dmuchaną, batut, euro
b) 1000,00 zł
bungy lub inne urządzenia rekreacyjne
c) 500,00 zł

15.06 – 14.09.2019 r.

10m x 15m =150m2
Teren pod wypożyczalnię koszy plażowych a) 4000,00 zł
teren na rozstawienie i leżaków z terenem na rozstawienie koszy i b) 1000,00 zł
koszy i leżaków 5000m2
leżaków
c) 500,00 zł

15.06 – 14.09.2019 r.

a) 6000,00 zł
Teren pod zabawkę dmuchaną, batut, euro
b) 1000,00 zł
bungy lub inne urządzenia rekreacyjne
c) 500,00 zł

15.06 – 14.09.2019 r.

Część działki nr 1023/1
PLAŻA ZACHODNIA

14

Część działki nr 1023/1
PLAŻA ZACHODNIA

15

Część działki nr 1022
PLAŻA ZACHODNIA

Z-11

16

Część działki nr 1022
PLAŻA ZACHODNIA

Z-12

20m x 10m = 200m2

17

Część działki nr 1022
PLAŻA ZACHODNIA

Z-13

10m x 5m =50m2

Z-14

10m x 5m = 50m2

Część działki nr 1022
PLAŻA ZACHODNIA

a) 8000,00 zł
b) 1000,00 zł
c) 500,00 zł

Teren pod lokalizację punktu handlowego
Warunki lokalizacyjne:
1. Handel z obiektu estetycznego
o wysokim standardzie z maksymalnym
przeszkleniem (otwarciem) lub namiotu
w kolorze biało-niebieskim lub z przyczepy. a) 3500,00 zł
2. Ekspozycja towaru z estetycznych stelaży b) 1000,00 zł
i estetycznych stolików drewnianych, bez
c) 500,00 zł
stosowania materiałów pokryciowych.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz
przechowywania skrzynek, kartonów oraz
innych opakowań pod stolikami i ladami
handlowymi lub obok stoiska handlowego.

13

18

Teren pod wypożyczalnię sprzętu
pływającego z dostępem do brzegu
morskiego

Teren pod wypożyczalnię sprzętu
pływającego z dostępem do brzegu
morskiego

a) 8000,00 zł
b) 1000,00 zł
c) 500,00 zł

Teren pod lokalizację punktu handlowego a) 3000,00 zł
Warunki lokalizacyjne:
b) 1000,00 zł
1. Handel z obiektu estetycznego
c) 500,00 zł
o wysokim standardzie z maksymalnym
przeszkleniem (otwarciem) lub namiotu
w kolorze biało-niebieskim lub z przyczepy.
2. Ekspozycja towaru z estetycznych stelaży
i estetycznych stolików drewnianych, bez
stosowania materiałów pokryciowych.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz

15.06 – 14.09.2019 r.
15.06 – 14.09.2019 r.

przechowywania skrzynek, kartonów oraz
innych opakowań pod stolikami i ladami
handlowymi lub obok stoiska handlowego.

19

Część działki nr 1023/1
PLAŻA ZACHODNIA

Z-15

20

Część działki nr 1023/1
PLAŻA ZACHODNIA

Z-17

Teren pod
Teren pod wypożyczalnię koszy plażowych a) 6000,00 zł
wypożyczalnię 100m2
i leżaków z terenem na rozstawienie koszy i b) 1000,00 zł
teren na rozstawienie
leżaków
c) 500,00 zł
koszy i leżaków 1400m2

15.06 – 14.09.2019 r.

Teren pod lokalizację wakacyjnego
a) 5000,00 zł
przedszkola z placem zabaw dla dzieci, lub b) 1000,00 zł
zabawkę dmuchaną
c) 500,00 zł

15.06 – 14.09.2019 r.

ok. 2500m2

UWAGI DOTYCZĄCE PRZETARGU:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium za daną lokalizację na niżej wskazany rachunek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce
prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Ustce nr 33 9315 0004 0000 0882 2000 0070 najpóźniej do dnia 02.05.2019 r. W tytule wpłaty należy podać
numer lokalizacji, której wpłata dotyczy.
2. Uczestnik przetargu jest obowiązany przed przystąpieniem do przetargu do zapoznania się z Regulaminem przetargu, Planem zagospodarowania
lokalizacji na plaży wschodniej i zachodniej oraz projektem umowy dzierżawy.
3. Przed przystąpieniem do przetargu, w dniu przetargu, najpóźniej do godziny 11:30 uczestnik przetargu jest obowiązany przedłożyć dowód wpłaty
wadium oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z w/w dokumentami, a także wniosek o zwrot wadium z niewylicytowanych lokalizacji.
Dokumenty te należy przełożyć w Urzędzie Miasta Ustka w sali 101, uchylenie się od tego obowiązku skutkuje wykluczeniem z udziału w licytacji.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 08.05.2019 r. (środa) w sali 101 w budynku Urzędu Miasta Ustka przy ul. Wyszyńskiego 3 o godzinie 12:00 dla w/w
lokalizacji.
5. Przystępujący do przetargu powinni okazać komisji przetargowej ważny dowód tożsamości.
6. W przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez inną osobę, zastępujący jest obowiązany przedłożyć pełnomocnictwo do zastępstwa.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje stawkę wyższą od ceny wywoławczej co najmniej o jedno
postąpienie.
8. Uczestnik wygrywający przetarg zobowiązany jest zawrzeć umowę dzierżawy najpóźniej w terminie do dnia 30.05.2019 r.
9. W przypadku uchylania się uczestnika przetargu od podpisania umowy w w/w terminie wadium ulega przepadkowi na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ustce.
UWAGA:
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w całości lub odnośnie poszczególnych lokalizacji w każdym czasie
bez podania przyczyny.
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przetargu najpóźniej do dnia rozpoczęcia przetargu.

