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OGÍ-,OSZENIE
Burmistrz Miasta Jgdrzejowa oglasza przetarg ustny ograniczony do podmiotów
gospodarczych,prowadzqcych dzialalnoSóprodukcyjn4¡ nil wydziertawienie na okres
trzydziestu lat nieruchomoSci niezabudowanej oznaczonej w rejestrach ewidencji
gruntów obrgbu 11 miasta Jgdrzejowa jako dziatki Nr Nr 2019 i 2219 o l4cznej
powierzchni 0.6670 ha. Nieruchomo5ó ta stanowi wlasnoSó Gminy

Jgdrzejów,

prowadzone sq dla niej ksiggi wieczyste KI1J/0001014613i KI1J/0001089712.Zgodnie
z

miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego ,,Jgdrzejów-Poludnie"

przedmiotowa nieruchomo5é znajduje sig na terenie okreslonym jako tereny obiektów
produkcyjnych, skladów i magazynów z dopuszczeniem uslug. Celem dziertawy jest
budowa zakladu produkcyjnego. Cena wywolawcza czynszu wynosi 667r00 zl netto
w stosunku miesigcznymplus podatek VAT.

W przetargu mohe braé udzial kuzdy podmiot gospodarczy prowadz4cy dzialalnoíé
produkcyjne z wyj4tkiem podmiotów, które w poprzednich przetargachuchylity sig od
podpisania umów dzierhawy lub najmu. W przetargu nie mog4 równiez braó udzialu osoby
posiadaj4ce zalegloSci w oplatach czynszu z tytulu najmu lub dzierlawy wobec Gminy
Jgdrzejów. Do wylicytowanej kwoty czynsztr dolicza sig podatek VAT wg obowiqzuj1cej
stawki. Podatki oraz inne ewentualne oplaty zwiqzane z zawarciem umowy obciqzaé,bEde
dzierhawcg.Ustalony czynsz dzierhawnybEdzie waloryzowany nie czgsciej niz raz w roku co
najmniej o roczny stopieriinflacji wg wskaánikaGUS.
Przetargodbgdziesig dnia 10 lutego 2017 roku o godz. 9oow siedzibieUrzgdu Miejskiego
w Jgdrzejowieul. 1l Listopada33 a, III pigtro,pokój Nr 36.
Warunkiem udzialu w przetargu jest wplacenie wadium w wysokoSci 20 % ceny
wywolawczejti wkwocie 133,00zl,nqpólniej na3 dni przedterminemprzetargunakonto
urzgduw Banku Spóldzielczymw Kielcach O/Jgdrzejów,nr konta: 95 8493 0004 0210 0059
t22l 0011 oÍaz okazaniena przetargu:
- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego, jeheli oferentem jest osoba
prawna lub inny podmiot gospodarczypodlegaj4cyrejestracjiw KRS;
- aktualnego wypisu z ewidencji

dzialalnoSci rgospodarczej dla kazdego ze

wspólników spólki cywilnei, atakhekopig umowy spótki cywilnej;
- aktualnego wypisu z ewidencji dziahalnoÉcigospodarczej w przypadku osoby
fizy cznejj ako p odmi otu prowa dz4cego dzialalnoSó gospo darcz4;

/

Odpis lub wypis winien byé wystawiony lub zaktualizowanynie wczeSniejniZ
6 miesigcypzed dniem rozstrrygnigciaprzetargu.
- kserokopiEzaiwi adczeniao numerzeidentyfikacyjnymREGON;
- kserokopigdecyzjinadaniaNIP.
- dowódwplaty wadium.
Wadium zaliczasig na poczet czynszudzierhawcywylonionemuw przetargtroruzzwracasig
pozostalymuczestnikomprzetargu,najpóíniej w ci4gu trzech dni od dnia odwolanialub
zamknigciaprzetargu.Uczestnik, który wygral przetarg,zobowiqrarryjest do zawarcia
umowy dzierlavtyw terminíe2l dni od datyogloszeniawyników, pod rygoremutraty kwoty
wplaconegowadium.
wew. 147lub 155.
Dodatkowe
informacjemo2nauzyskaópodnr tel. (41)386-10-10
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