OG\-,OSZENIE
Burmistrz Miasta Jgdrzejowa oglasza przetarg ustny ograniczony do podmiotów
gospodarczych,prow'adz4cychdzialalno5óprodukcyjn4¡ fia,wydzieriawienie na okres
trzydziestu lat nieruchomo5ci niezabudowanej oznaczonej w rejestrach ewidencji
gruntów obrgbu 11 miasta Jgdrzejowajako dzialki Nr Nr 51/5 o powierzchni 0.5215ha
i 55/5 o powierzchni 0.4446 ha. Nieruchomo5óta stanowi wlasno5óGminy Jgdrzejów,
prowadzona jest dla niej ksigga wieczysta KW 10897 (KI1J/0001089712).Zgodnie
z

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Jgdrzejów-Poludnie"

przedmiotowa nieruchomo5óznajduje sig na terenie okre5lonym jako tereny obiektów
produkcyjnych, skladów i magazynów z dopuszczeniemuslug. Celem dzieríawy jest
budowa zakladu produkcyjnego. Cena wywolawcz czynszu wynosi 970,00 zl netto
w stosunkumiesigcznymplus podatek VAT.

W przetargu moZe braó udzial kaídy podmiot gospodarczy prowadz4cy dzialalnoSó
produkcyjnq z wyj4tkiem podmiotów, które w poprzednich przetargach uchylity sig od
podpisaniaumów dzierLawy lub najmu. W przetargunie mog4 równie2 braó udzialu osoby
posiadaj4cezalegloéci w oplatach czynsztr z tytulu najmu lub dzierlawy wobec Gminy
Jgdrzejów. Do wyiicytowanej kwoty czynszv dolicza sig podatek VAT wg obowi4zuj4cej
stawki. Podatki oraz inne ewentualne oplaty zwiqzanez zawarsiem umowy obciqLaé,bqdE
dzierlawcg.Ustalony czynsz dzierlawny bgdzie waloryzowany nie czgÉciejniL raz w roku co
najmniejo roczny stopieúinflacji *g wskaZnikaGUS.
Przetargodbgdziesig dnia 9 grudnia 2016 roku o godz. 9oow siedzibieUrzgdu Miejskiego
w Jgdrzejowie
ul. 11 Listopada33a, III pigtro,pokój Nr 36.
Warunkiem udzialu w przetargu jest wplacenie wadium w wysokoSci 20 % ceny
wywolawczej t.1 w kwocie 194,00zl, najpóíniej na 3 dni przed terminem przetarguna konto
urzEduw Banku Spóldzielczymw Kielcach O/Jgdrzejów,nr konta: 95 8493 0004 0210 0059
l22l 00f I oraz okazaniena przetargu:
- aktualnegoodpisu z Krajowego Rejestru S4dowego,jeZeli oferentemjest osoba
prawnalub inny podmiot gospodarczypodlegaj4cyrejestracjiw KRS;
- aktualnego wypisu z ewidencji

dziaLalnoSci
. .gospodarczej dla kazdego ze

wspólników spólki cywilnej, a takhekopiEumowy spótki cywilnej;
- aktualnego wypisu z ewidencji dzialalnoScigospodarczejw przypadku osoby
frzy cznejj ako podmi otu prowa dz4cego dziaLalnoS
ó gospo darczq;

Odpis lub wypis winien byó wystawiony lub zaktualizowany nie wczeSniejnit'
6 miesigcyprzed dniem rozstrzygnigciaprzetargu.
- kserokopigzaSwiadczeniao numerzeidentyfikacyjnymREGON;
- kserokopiQdecyzjinadaniaNIP.
- dowód wplaty wadium.

Wadium zalicza sig na poczet czynszvuczestnikowi, który przeiarg wygral oraz zwraca sig
pozostalyrnuczestnikom przefargu,najpóZniejw ci4gu trzech dni od dnia odwolania lub
zamknigcia przetargu. Uczestnik, który wygral przetarg, zobowiqzany jest do zawarcia
umowy dzier1awyw terminie2l dni od daty ogloszeniawyników, pod rygorem utraty kwoty
wplaconegowadium.
pod nr tel. (41) 386-10-10wew. 147lub 155.
Dodatkoweinformacjemohnauzyskaó
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