
 
PREZYDENT   MIASTA   CIECHANÓW 

ogłasza 

ustny przetarg nieograniczony 

na udostępnienie placów handlowych przy cmentarzu 

komunalnym w Ciechanowie przy ulicy Gostkowskiej 

w okresie 

od dnia 26  października do dnia 02 listopada 2022 roku 
 

 

 Przetarg odbędzie  się w  dniu  14 czerwca 2022 roku o godzinie 9.00 w sali  
konferencyjnej  Urzędu Miasta Ciechanów przy Placu Jana Pawła II 6 - Ratusz, 
pierwsze piętro, z zachowaniem określonych ograniczeń w związku z zagrożeniem 
epidemiologicznym koronawirusem  SARS-CoV-2, a mianowicie: 

 uczestnik przetargu winien być zaopatrzony w maseczkę; 

 w przetargu może brać udział osoba, która posiada potwierdzenie wpłaty wadium. 
  
Wywoławcza   kwota  netto   wynosi: 
 

  plac   od  numeru    1     do   numeru   13   –  500 złotych 

  plac   od  numeru  14     do   numeru   26   –  600 złotych 

  plac   od  numeru  27     do   numeru   36   –  400 złotych 

  plac   od  numeru  37     do   numeru   71   –  100 złotych 
 

Do wylicytowanej opłaty zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23 procent. 
  
 Osoba  przystępująca  do  przetargu winna wpłacić  wadium w kwocie:   
 

 za  każdy  plac  od  numeru 1    do   numeru 13   po 100 złotych     

 za  każdy  plac  od  numeru 14  do   numeru 26   po 120 złotych     

 za  każdy  plac  od  numeru 27  do   numeru 36   po   89 złotych     

 za  każdy  plac  od  numeru 37  do   numeru 71   po   20 złotych     
   

Wadium  płatne  do dnia 10 czerwca 2022 roku w kasie Urzędu Miasta Ciechanów 
lub  na rachunek bankowy prowadzony przez BNP PARIBAS Bank Polska Oddział w 
Ciechanowie: 97 1600 1462 1837 0686 3000 0004. 
 
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, będzie zaliczone 
na poczet opłaty, zaś  ulegnie  przepadkowi  na  rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów w 
razie uchylenia się tego uczestnika od   zawarcia „umowy najmu”. 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na 
rachunek, z którego wpłynęło na konto Urzędu Miasta, a w przypadku wpłaty wadium 
w kasie Urzędu Miasta,                        po złożeniu przez uczestnika oświadczenia z 
podaniem numeru konta.  
 
 Zezwolenie na wykorzystanie placu dla prowadzenia działalności handlowej 
otrzyma uczestnik   przetargu, który zaoferuje najwyższą  kwotę opłaty na wskazany 
plac.  
  



 „Umowy najmu”  będą wydawane w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu   Miasta Ciechanów przy ulicy Wodnej 1, po okazaniu  
dowodu  wpłaty.  
 

Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA     
Iwona Kowalczuk 

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

 
Ciechanów, dnia 04.05.2022 roku 
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