OGN_,OSZENIE
Burmistrz Miasta Jgdrzejowa oglasza przetarg ustny ograniczony do podmiotów
gospodarczych,prowadz4cych dzialalnoSóprodukcyjn4,t Íra wydzierZawieniena okres
trrydziestu lat nieruchomoSciniezabudowanej oznaczonej w rejestrach ewidencji
gruntów obrgbu 1l miasta Jgdrzejowajako dzialka Nr 14l5 o powierzchni0.8135ha.
Nieruchomoió ta stanowi wlasnoSóGminy Jgdrzejów, prowadzona jest dla niej ksigga
wieczysta KIlJ/0001089712. Zgodnie z

miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego,rJgdrzejów-Poludnie" przedmiotowa nieruchomoóó znajduje sig na
terenie okre5lonym jako tereny obiektów produkcyjnych, skladów i magazynów z
dopuszczeniemuslug. Celem dzierLawy jest budowa zakladu produkcyjnego. Cena
wywolawcza czynszuwynosi 815,00zl netto w stosunkumiesigcznymplus podatek VAT.

W przetargu mohe braó udzial kahdy podmiot gospodarczy prowadzqcy dzialalno5ó
produkcyjnqz wyj4tkiem podmiotów,które:
- wygraly przetargiorganizowaneprzez BurmistrzaMiasta JEdrzejowai nie zawarlyumowy
najmu lub dzierLaw;
- posiadaj4 zalegloéci z tytulu zobowi4zah finansowych wobec jednostek samorz4du
zalegajqz uiszczaniempodatków i oplat z ty'tulunajmu lub
terytorialnego,a w szazególnoSci
dzier?awy
- nie dokonaly wptaty wadium w wysokoSci lub terminie okreÉlonym w niniejszym
ogloszeniu.
Do wylicytowanej kwoty azynszv dolicza sig podatek VAT wg obowiqzujqcej stawki, która
obecniewynosi 23 %. Podatki oraz inne ewentualneoplaty zwiqzanez zawarciemumowy
obci4Zaó
bqdq dzierlawcg.Ustalonyczynsz dzierlawny bgdziewaloryzowanynie czgSciejniZ
razw roku co najmniej o rocznystopieninflacji *g wska2nikaGUS.
Przefarg odbgdzie siq dnia 15 wrzeSnia 2017 roku o godz. 9oo w siedzibie Urzgdu
Miejskiegow JEdrzejowie
ul. 11 Listopada33a, III pigtro,pokój Nr 36.
Warunkiem udzialu w przetargu jest wplacenie wadium w wysokoÉci 20 % ceny
wywolawczejtj w kwocie 163,00zl, najpóíniej na 3 dni przedterminem przetarguna konto
urzgduw Banku Spótdzielczymw Kielcach O/Jgdrzejów,nr.konta: 95 8493 0004 0210 0059
l22I 0011 oraz okazaniena przetargu:
- aktualnegoodpisuz KrajowegoRejestruS4dowego,
jeZe|i oferentemjest osobaprawnalub
inny podmiotgospodarczypodlegaj4cyrejestracjiw KRS;

- aktualnegolvypisu z ewidencji dzialalnoScigospodarczejdlakahdegoze wspólników spólki
cywilnej, atal<Zekopig umowy spótki cywilnej;
- aktualnegolvypisu z ewidencji dzialalnoScigospodarczejw ptzypadku osoby frzycznejjako
podmiotu prowadz4cego dzialalnoSó gospo darczE;
Odpis lub wypis winien byó wystawiony lub zaktualizowany nie wcze5niej nií
6 miesigcyprzed dniem rozstrzygnigciaprzetargu.
- kserokopigzaSwiadczenia
o numerzeidentyfikacyjnymREGON;
- kserokopigdecyzji nadaniaNIP;
- dowód wptaty wadium;
- pisemneoSwiadczenieo nieposiadaniuzalegloi;ciz tytulu zobowiEzai finansowych wobec
jednostek samorzEduterytorialnego,w szazególnoSci
w uiszczaniupodatków i optat z |ytulu
najmu lub dzierLaw.
Wadium zalicza siE na poczet czynsnJ dzierhawcywylonionemu w przetarguoraz zwraca siE
pozostalym uczestnikom przefargu, najpóániej w ci4gu trzech dni od dnia odwolania lub
zamknigcia przetargu. Uczestnik, który wygral przetarg, zobowiqzany jest do zawarcia
umowy dzieúavrryw terminie 2l dni od daty ogloszeniawyników, pod rygorem utraty kwoty
wplaconegowadium.
Dodatkoweinformacjemolnauzyskaépod nr tel. (41) 386-10-10wew. 147lub 155.
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