OGÍ.,OSZEI{IE
Burmistrz Miasta Jgdrzejowa oglasza przetarg ustny ograniczony do podmiotów
gospodarczych,prowadz4cych dzialalno5ó produkcyjn4¡ rril wydzierLawienie na okres
trrydziestu lat nieruchomoSci niezabudowanej oznaczonej w rejestrach ewidencji
gruntów obrgbu 11 miasta Jgdrzejowa jako dzialki Nr Nr 2019 i 22/9 o lqcznej
powierzchni 0.6670 ha. Nieruchomoió ta stanowi wlasno5ó Gminy

Jgdrzejów,

prowadzone s4 dla niej ksiggi wiecryste KI1J/0001014613i KI1J/0001089712.Zgodnie
z

miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego ,,Jgdrzejów-Poludnie"

przedmiotowa nieruchomo5ó znajduje sig na terenie okre5lonym jako tereny obiektów
produkcyjnych, skladów i magazynów z dopuszczeniem uslug. Celem dzierLawy jest
budowa zakladu produkcyjnego. Cena wywolawcza czynszu wynosi 667,00 zl netto
w stosunku miesigcznymplus podatek VAT.

W przetargu mohe braó udzial kaZdy podmiot gospodarczy prowadzqcy dziaNalnoíé
produkcyjnq z wyjqtkiem podmiotów, które:
- wygraly przetargi organizowaneprzez Burmistrza Miasta Jgüzejowa i nie zawarly umowy
najmu lub dzierilaw;
- posiadaj4 zalegloSci z tytulu zobowiqzai finansowych wobec jednostek samorz4du
terytorialnego, a w szczególnoScizalegalqz uiszczaniempodatków i oplat z tytutu najmu lub
dzierlawy;
- nie dokonaly wplaty wadium w wysokoéci lub terminie okreSlonym w niniejszym
ogloszeniu.
Do wylicytowanej kwoty czynszu dolicza sig podatek VAT wg obowi4zvl1cej stawki, która
obecnie wynosi 23 %. Podatki oraz inne ewentualne oplaty zwiqzane z zawarciem umowy
obciqhaóbEdq dzierzawcg.Ustalony czynsz dzierhawnybgdzie waloryzowany nie czgiciej niz
razw roku co najmniej o roczny stopieriinflacji wg wskaZnikaGUS.
Pruetarg odbgdzie sig dnia 2I kwietnia 2017 roku o godz. 1,0oow siedzibie Urzgdu
Miejskiegow Jgdrzejowieul. 11 Listopada33a, III pigtro,pokój Nr 36.
Warunkiem udzialu w przetargu jest wplacenie wadium w wysokoSci 20 % ceny
wywolawczei tj * kwocie t33Jl0 ú,@poznrtej na 3 dni p¿ed tesninem przetargu na konto
urzgdu w Banku Spóldzielczym w Kielcach O/Jgdrzej6w,nr konta:95 8493 0004 0210 0059
1221 0011 oraz okazaniena przetargu:

- aktualnegoodpisu z Krajowego Rejestru S4dowego,jeheli oferentemjest osobaprawna lub
itnry podmiot gospodarczypodlegüqcy rejestracjiw KRS;
- aktualnegolvypisu z ewidencji dzialaLnoicigospodarczejdlakaZdegoze wspólników spólki
cywilnej, atakhe kopig umowy spótki cywilnej;
- aktualnegolvypisu z ewidencji dzialalno$cigospodarczejw przypadku osoby fizycznej jako
podmi otu prowa dzqcego dzialalnoSó gospo darczy;
Odpis lub wypis winien byó wystawiony lub zaktualizowany nie wcze5niej ntL
6 miesigcy przed dniem rozstrzygnigcia przetargu.
- kserokopigzaSwiadczeniao numerzeidentyfikacyjnym REGON;
- kserokopiQdecyzjínadaniaNIP;
- dowód wplaty wadium;
- pisemneoSwiadczenieo nieposiadaniuzalegloici z tytulu zobowiqzai finansowych wobec
jednostek samorzqduterytorialnego,w szczególnoéciw uiszczaniupodatków i oplat ztyfiúu
najmu lub dzierZaw.
Wadium zalicza sig na poczet czynsztJdzierlawcy wylonionemu w przetargu orcz zwraca sig
pozostalym uczestnikom przetargu, najpóíniej w ci4gu trzech dni od dnia odwolania lub
zamknigcia przefargu. Uczestnik, który wygral przetarg, zobowiqzany jest do zawarcia
umowy dzierzawy w terminie 21 dni od daty ogloszenia wyników, pod rygorem utraty kwoty
wplaconegowadium.
pod nr tel. (41) 386-10-10wew. 1,47lub 155.
Dodatkoweinformacjemohnauzyskaó

siu RM rx-11r-7,
Vna<
\ \ \ 4t u'4/I
l¡l

'

I
I

I

!

mgr Martüt Ptnze*'

/

