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Przedmiotem przetargu jest zabytkowy budynek – Willa Florianka z początku XX wieku, położony przy ul. Piotra Niedurnego 73 w centrum dzielnicy Nowy Bytom po remoncie zakończonym w 2019 r. 
We wnętrzu budynku znajdują się m.in. witraże dekoracyjne, boazeria ceramiczna przedsionka, posadzka ceramiczna przedsionka, drewniana boazeria ścienna, zabytkowy kredens, szafa i kominek w holu 
głównym, które są wpisane do Rejestru Zabytków. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/1606/95 dnia 31.05.1995 r. – granice ochrony obejmują cały budynek wraz z najbliższym 
otoczeniem wyznaczonym przez ogrodzenie. Sposób zabezpieczenia, ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki przyszłego najemcy ww. zabytkowych ruchomości będzie podlegał zapisom w umowie najmu 
zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz wskazaniami Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej. 
Budynek położony jest w obrębie ogrodzonej nieruchomości, na działce o oznaczeniu geodezyjnym nr 2329/87, z wejściem od ulicy Piotra Niedurnego oraz z dojazdem od ulicy gen. Józefa Hallera, przebiegającym 
przez działkę numer 3711/87, na której ustanowiono służebność gruntową dla ww. nieruchomości.
Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do utrzymania terenu zewnętrznego w należytym stanie technicznym i porządkowym. Teren zewnętrzny wokół budynku przeznaczony jest do zagospodarowania 
zgodnie z projektem. Przewidywany termin realizacji inwestycji przez Właściciela nieruchomości to rok 2021. Dokumentacja projektowa do wglądu w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Wydziale Inwestycji. 
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., centralnego ogrzewanie oraz monitoring. Ponadto budynek podłączony jest do systemu powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej. 
Koszty związane z eksploatacją ww. instalacji będą po stronie wygrywającego przetarg. 
Budynek przygotowany został pod działalność gastronomiczno-hotelarską z trzema niezależnymi wejściami oraz windą. Wejścia usytuowane są: na poziomie piwnicy, wejście główne na parterze oraz niezależne 
wejście boczne na piętro i poddasze.
W budynku wydzielono pomieszczenia pod działalność gastronomiczną: kawiarnię, restaurację oraz salę konferencyjno-szkoleniową i przygotowano na I piętrze 4 pokoje gościnne z łazienkami wyposażonymi 
w urządzenia sanitarne.
Ogólna powierzchnia budynku wynosi 1.041,00 m2 z czego przedmiotem umowy 
najmu będzie powierzchnia 988,00 m2, która obejmuje: 
– poziom piwnicy    – 267,00 m2 
– poziom parteru    – 294,00 m2

– poziom piętra    – 216,00 m2 

 – poziom poddasza  – 211,00 m2 

Podane powierzchnie: piwnicy, piętra i poddasza nie obejmują powierzchni 
pomieszczeń przeznaczonych do użytku Właściciela nieruchomości oraz dostawcy 
ciepła. 
Powierzchnia oczynszowana wynosi 777,00 m2.
Częścią zawartej umowy najmu budynku będzie opłata za najem gruntu 
zewnętrznego w obrębie nieruchomości ustalona w oparciu o Zarządzenie 
nr SP.0050.2.359.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6.12.2019 r. w sprawie 
wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne 
korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania 
wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska. 
Przyszły Najemca przed przystąpieniem do przetargu winien zapoznać się 
z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska, Projektem 
Zagospodarowania Terenu oraz ze stanem faktycznym nieruchomości. 
Istnieje możliwość oględzin budynku w terminie od dnia 18.12.2020 r. do dnia 
8.01.2021 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Rejonem 
Eksploatacji Budynków nr 6 – ul. Markowej 22, Ruda Śląska-Nowy Bytom 
nr tel. 32 244-26-50, 32 244-26-60.
Stawka wywoławcza wynosi: 10,00 zł za 1 m2/nett o + 23 % VAT.
Ustala się wadium w wysokości 20.000,00 zł, płatne w terminie do dnia 
11 stycznia 2021 r. 
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości  
bezpośrednio do organu podatkowego.
Osoby zainteresowane wynajmem oferowanego budynku z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności gospodarczej w drodze przetargu ograniczonego 
winny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie 
nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.), 
umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce „przetargi 
– do pobrania” oraz projektem umowy najmu umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce „projekt umowy najmu Florianka”.
Zainteresowani zobowiązani są do:
wpłaty wadium w podanej wysokości przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 11 stycznia 2021 r. (data wpływu wadium na konto 
MPGM TBS Sp. z o.o.)., w opisie należy podać, że dotyczy przetargu w dniu 14 stycznia 2021 r. lub adres budynku.
oraz do: 
– przesłania, nie później niż do dnia 11 stycznia 2021 r. do godz. 13.00 wyłącznie drogą e-mailową na adres www.mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów i druków:
– dowód wpłaty wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu 
– DANE UCZESTNIKA, a w nim nazwa fi rmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer PESEL oferenta oraz numer telefonu kontaktowego na druku: GLU/P-1b.
– o przetwarzaniu danych osobowych druk: ABI – 1. 
Druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 na terenie nieruchomości przy ul. P. Niedurnego 73, w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu. 
Z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii w przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną 
maseczką i rękawiczkami.
Informacji o budynku oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 wew. 741, 745.
Właściciel lub organizator przetargu może wycofać lokal użytkowy z przetargu bez podania przyczyny.
Przed zawarciem umowy najmu wymagana jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości trzykrotnego naliczenia czynszowego oraz opłat eksploatacyjnych w terminie 7 dni od przetargu.
Istniej możliwość wniesienia zabezpieczenia w formie gotówki, weksla lub mieszanego. 
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o. – tel. 32 242-01-33, 32 242-06-88 wew. 745.
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PRZETARG OGRANICZONY 
na wysokość stawki czynszu najmu budynku użytkowego położnego przy ul. Piotra Niedurnego 73 w Rudzie Śląskiej  

Ograniczenie przetargu do działalności gospodarczej – gastronomiczno-hotelarskiej
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