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Burmistrz Nięmodlina oglasza nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę na czas nieokreślony

części nieruchomościończonej nr działki 57313 z k. m. 9 o powierzchni 0,0Ż46 ha (B) połozonej

w Ńiemodlinie przy ul. DrzymĄ. Wymienionavłyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej

Kw oP10/00089474l5, stanowl własnośó Gminy Niemodlin. Zgodnte z miejscowym planem

zagospodarowania pr'eśtrzennego Środmieścia Niemodlina nięruchomośc położona jest na terenie

ońuuony^ symbolem A13U --t"r.'y zabudowy usługowej: usługi bytowe, usługi z zakresu obsługi

ludności lub przedsiębiorstw' usługi turystyki.

Przędmiotem przetargu jest wysokośc miesięczrego cą'lnszu za dzięrżawę terenu zprzemaczeniem na

postawienie wiat o powierzchniach:

1. 5,Ż5 m2.

Ż. 8,06 m2.

Wywoławcza rvysokoŚć miesięcznego czynszu dzierżawnego za teren o powierzchni:

5rź5 m'wynosi: 
-6r6t 

,l, za teren o powierzchni 8106 m' wynosi: 10r2o zł. Do czynszu zostanie

doliczony należny podatek VAT w wysokości L3o/o.WpłaĘ crynszu dokonywane będą na podstawie

zawiadomień wystawionych przęz Wydzierżawiającego na rachunek określony

w zawiadomieniu w terminie 14 dni od daĘ jego otr4łnarria. Wysokość crynsnt dzierżawnego

waloryzowarra będzie coroczrie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług za poprzedti rok, który

publikowany jest w Dzienniku Urzędowym - Monitor Polski. Crynsz dzierżavłny w zrrrienionej

wysokości óuo*ią'y*ae będzie od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któryłn opublikowano

*rku^ik' bez koniecaności mliany umowy. W przypadku takim Wydzierżaviający zawiadomi

pisemnie Dzierżautcę o zmianie wysokości cTynsztt dzierzawnego'
'Przetargi 

odbędą się w dniu 4 października 2016 roku w godzinach: 900 (poz. 1), 9" (poz. 2)

w siedzibie ZakNadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gościejowicach MaĘch L2.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w następujących wysokoŚciach:

Ż,oo zl (po". t;, 2,o0 zł (poz. Ż) w terminie do dnia 28 września 2016 r. na konto bankowe Zak|adu

Gospodarki Komunahej i Mieszkaniowej w Niemodlinie nr 68 8890 0001 0636 4401 2006 0005.

Zaierminwniesienia wadium uwużl się dzień wptywu wadium na wskazane konto.

Uczestnik przetargl może zapomać się z regulaminem przeprowadzanta przetargów, który jest

dostępny w pokoju nr 106A ii. nria Komunalno-Mieszkaniowy Zakadu Gospodarki Komunalnej

i Mięszkaniowej w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin'

Wplacone wadium zostanię:
- zaliczonę na poczet crynsz;,jezeli osoba wpłacająca wadium lvygra przetarg,

- zwrócone, jezeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetarga.

Informacje na temat przetargu udzielane są w Dziale Komunalno-Mieszkaniowym ZakJadu Gospodarki

Komunalnej i lrłieszkaniowej w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin, pokój 106A

(tel 77 4 606 318). Wygrywający przetarg zaboviązany jest w tęrminie do dnia

18 puździemika 2016 r. zawrzęć umowę dzierżav"1,. W prąrpadku tię zawarciaumowy w tym terminie

wadium ulegnie przepadkowi.
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