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Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej
i Wspierania Pnedsigbiorczo5ci na Zamku Piastowskim w Racib omrr,

podaje do publicznej wiadomoSci wynik przetargu pisemnego nieograniczonego na
oddanie w najem lokalu uiytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie dzialalnoSci

gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunk6w, okreslonych
w pruepisach odrgbnych

7. Termin i miejsce przetargu oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

Dnia 13 maja 2013 r. w siedzibie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania
PrzedsigbiorczoSci na Zanilrru Piastowskim w Raciborztr , ul. Zankowa 2, 47-400 Racib6rz,
pok.F. 1.2. odbyt sig przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem lokalu uzytkowego
z przeznaczeniem na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej w zakresie gastronomii
z zachowaniem warunkow, okreSlonych w przepisach odrgbnych. Otwarcie ofert nast4pilo
o god2.9.30.

Lokal uzytkowy o pow.317,10 fr2, usytuowany jest w piwnicach Domu Ksi4zgcego
( budynek ,,D") Zamku Piastowskiego, zlokalizowanego przy ul. Zankowej 2 w Raciborzu.

2. Oznaczenie nieruchomofici bgdqcej przedmiotem przetorgu wedlug katastru
nieruchomoflci i ksiggi

NieruchomoSi zabudowana Zan*iem Piastowskim w Raciborzur ozruaczona jest geodezyjnie
jako dziaNkanr 128122 (k.m.l) obrgb Bosac o pow.1,0980 ha. Prawo wlasnoSci przedmiotowej
nieruchomoSci zapisano w ksigdze wieczystej nr GLIR/0002749013, prowadzonej przez
WydziaN V Ksi4g Wieczystych S4du Rejonowego w Raciborzu na rzecz Powiatu
Raciborskiego w trwalym zarz4dzie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania
PrzedsigbiorczoSci na Zanrku Piastowskim w Raciborzur.
Zgodnre z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj4cego
obszar w jednostce strukturalnej Ostr6g w Raciborzv, nieruchomo5i stanowi4ca dz.nr 128122
zlokalizowana jest w 92,3oh na obszarze oznaczonym symbolem KllUP, tj.na terenach
zabudowy uslug publicznych, w 2.lYo na obszarze oznaczonym symbolem K9KDL, f.na
terenach dr6g publicznych klasa lokalna i w 5,60 na obszarze oznaczonym symbolem
K14ZP, tj.na terenach zieleni urz4dzonej, w strefie konserwatorskiej oznaczonej symbolem
,,,A,,.

3. Osoby dopuszczone do przetargh

1 . Krzysrtof Celmer, ul. Bosacka 2316, 47 -400 Racib6rz
2 . ,,Brax-ton" Sp. z o .o ., ul. Rynek 13 1 5 , 47 -400 Racib6rz
3. MASALA Marcin Kazubski, ul. Opawska34l6,47-400 Racib6rz

4. Osoby niedopuszczone do przetargu
Brak takich os6b.



5. Informacje o cenie nieruchomoSci ( o zloionych ofertach)

Kryterium wyboru oferenta jest zaproponowana stawka czyns r za I m2
powierzchni/miesi4c.
Miesigczna stawka czynszu zostanie okreSlonaw przetargu na najem przedmiotu przetargu w
wysokoSci minimum 4,50 zllnf, zgodnie z Uchwal4 nr 16156120ll Zaruydu Powiatu
Raciborskiego z dnia2Z marca20llr. w sprawie ustalenia wysokoSci stawek crynszu z tytulu
najmu i dzierhawy oraz oplat z tytulu obciqhenia ograriczonymi prawami rueczovvymi
nieruchomoSci stanowi4cych wlasnoS6 Powiatu Raciborskiego.
W przetargu zlohono ftzy oferty:

l. Krzysztof Celmer, ul. Bosacka 2316,47-400 Racib6rz
Proponowana stawka czynszu ( bez medi6w) ,a I m2 powierzchni za miesi?c wynosi 9,00
ztlm2.

2. ,,Brax-ton" Sp.zo.o.,ul. Rynek 13/5, 47-400 Racib6rz
Proponowana stawka czpszrr ( bez medi6w) za 1, m2 powierzchni za miesi4c wynosi 7,90
ztlm2.

3. MASALA Marcin Kazubski, ul. Opawska34l6,47-40A Racib6rz
Proponowana stawka czynsztr (bez medi6w) za I m2 powierzchni za miesi4c wynosi 4,76
zllm2.

Najkorzystniejsz4 ofertg zNotyl oferent tr l, czyliKrzysrtof Celmer, ul. Bosacka 2316,47-400
Racib6rz . Zaproponowana stawka czpszu za I m2 powierzchni/miesiqc wynosi 9,00 zl. za I
m2lmiesi4c (bezmedi6w).

6. Imig, nazwisko i adres lub nazwa oraz siedziba "firmy 
- osoby ustolonej jako najemca

przedmiotowej nier uchomoS ci :

Krzysrtof Celmer, ul. Bosacka 2316,47-400 Racib6rz.
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