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OGÍ-,OSZENIE
do podmiotów
Burmistrz Miasta JgrJrzejowaoglasza drugi przetarg ustny ogranicz,ony
lat
prorvadz4cychdzialalnoSógospodarczq) na wydzierZawieniena okres trrydziestu
gruntów obrqbu
nieruchomoSciniezabudowanej oznaczonej w rejestrach ewidencji
potok Mah. jako dzialka Nr 27212o powierzchni 3.6091 ha. NieruchomoSóta stanowi
wlasnoéóGminy,Jgdrzejó*, prowad zon^jest dla niej ksiggawieczystaKI1J/00058381/0'
przedmiotowa
Zgodnie ze Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
przemyslowy. Celem
nieruchomoSóznajduje sig na terenie okre5lonym jako obszar
Studium
dzierLawyjest zagospodarowanienieruchomo5cizgodnie z obowi4zuj4cym
wynosi
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.Cena wywolawcza czynszu
1.700,00zl netto w stosunku miesigcznymplus podatek VAT'
przetargu moze braó udzial kazdy podmiot prowadz4cy dzialalnoSó gospodarczq
podpisaniaumów
z wyj4tkiem podmiotów, które w poprzednichprzetargachuchylity siq od
posiadaj4ce
dz\erzawylub najmu. w przetargu nie mog4 równieZ braó udzialu osoby
Do
zaleglo1ciw oplatach czynszuz tTlcu\unajmu lub dzierzav,tywobec Gminy Jqdrzejów'

w

która
wylicytowanej kwoty czynsnr dolicza sig podatek VAT wg obowi4zuj4cej stawki,
zwi4zane
obecnie wynosi 23 %. Podatki oraz inne ewentualne oplaty
bqdzie
z zawarciem umowy obciqzaó bgdq dzierzawcE.Ustalony czynsz dzierzawny
wska2nlka
waloryzowanynie czEéciejniz razw roku co najmniej o rocznystopieriinflacji wg
GUS.
przefargodbgdzie
siEdnia 9 grudnia2016 roku o godz. 10oow siedzibieUrzqduMiejskiego
w Jgdrzejowier-rl.11 Listopada33 a, III pigtro,pokój Nr 36.
ceny
Warunkiem udzialu w przetargu jest wplacenie wadium w wysoko5ci 20 %
konto
wywolawczej t¿ w kwocie 340'00 zl, najpó2niejna 3 dni przedterminem przetarguna
0059
urzgduw Banku Spótdzielczymw Kielcach O/Jgdrzeiów,nr konta: 95 8493 0004 0210
l22l 001I oraz okazaniena przetargu:
- aktualnegoodpisu z Krajowego Rejestru S4dowego,jeZeli oferentemjest osoba
prawnalub inny podmiot gospodarczypodlegaj4cyrejestracjiw KRS;
- aktualnego wypisu z ewidencji dz\alalnoSci. gospodarczej dla kahdego ze
wspólników spólki cywilnej, a takle kopig umowy spólki cywilnej;
- aktualnego wypisu z ewidencj\ dziatalnoúcigospodarczejw przypadku osoby
fizy cznejj ako podmi otu prowa dz1cego dzialalnoi ó gospo darczq;

Odpis lub wypis winien byó wystawiony lub zaktualizowany nie wcze5niej niL
6 miesigcyprzed dniem rozstrzygnigciaprzetargu.
- kserokopigzaSwiadczeniao numerzeidentyfikacyjnym REGON;
- kserokopigdecyzjinadaniaNIP.
- dowód wplaty wadium.

Wadium zalicza sig na poczet czynszuuczestnikowi, który przetargwygral oraz zwraca sig
pozostalym uczestnikom przetargu, najpóíniej w ciEgu trzech dni od dnia odwolania lub
zamknigcia przetargu. Uczestnik, który wygral przefarg, zobowi4zany jest do zawarcia
umowy dzierLawyw terminie 21 dni od daty ogloszeniawyników, pod rygorem utraty kwoty
wplaconegowadium.
Dodatkoweinformacjemolnauzyskaópod nr tel. (41) 386-10-10wew. 147lub 155.
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