
                             Brzeszcze, dnia 11 sierpnia 2014r.

OGŁOSZENIE   O  PRZETARGU 

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz.
U. Z 2014r.  poz.  518 ze zmianami),  Uchway Rady Miejskiej  Nr XIV/145/04  z dnia 30 marca 2004 r.  w sprawie
okreslenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze  oraz ich
wydzierzawiania i wynajmowania na okres dłuzszy niż trzy lata, Regulaminu przeprowadzania przetargów na wybór
najemców  lub  dzierżawców  lokali  użytkowych,  garaży  oraz  nieruchomości  gruntowych  zabudowanych
i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 37/2005 Burmistrza
Brzeszcz z dnia 30 września 2005r., który znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Brzeszczach.

Burmistrz Brzeszcz
ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na wybór najemców części nieruchomości położonych w Brzeszczach
i w Jawiszowicach z przeznaczeniem na usytuowanie automatów do sprzedaży zniczy

Lp Nr działki
Powierzchnia

w m2 Nr KW
 Cena wywoławcza

miesięcznej stawki czynszu
za obiekt*

Wysokość
wadium

Godzina
przetargu

1 2 3 4 5 6 7

1 1105 ok 2 m2 KR1E/00024681/5 40,00 zł 40,00 zł 900

2 1668/3 ok 2 m2 KR1E/00044355/7 40,00 zł 40,00 zł 930

*  Wylicytowane  w  przetargach  kwoty  będą  stanowiły  miesięczny  czynsz  za  jeden  obiekt  i  zostaną
powiększone o 23% podatku VAT.

1. Przetargi  zostaną  przeprowadzone  w  dniu  27  sierpnia 2014r. w  godzinach  ustalonych  w tabeli
w kolumnie 7, w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 25 sierpnia      2014r. przelewem na konto Urzędu Gminy

w  Brzeszczach: BS  O/Brzeszcze  44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za  wpłatę  wadium,
uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach),  lub gotówką w kasie
Urzędu Gminy w Brzeszczach

• złożenie  w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  w  Brzeszczach  ul.  Kościelna  4  do  dnia
25 sierpnia 2014 r. do godz. 1200 pisemnego oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się
z  regulaminem  przetargu  oraz  z  projektem  umowy  najmu  na  nieruchomość  będącą
przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

Uwaga!
• W przypadku wpłaty wadium na wybrane działki należy podać ich numery.
• Wpłacenie wadium w wysokości 80,00     zł upoważnia do brania udziału w przetargach ustnych

nieograniczonych  na  oddanie  w  najem  nieruchomości  wymienionych  w tabeli
w wierszach od 1 do 2.

3. Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 11 sierpnia 2014r. do dnia  27 sierpnia 2014r.

Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone
przez  niego  wadium  zostanie  zwrócone  po  podpisaniu  umowy najmu  części  nieruchomości  będących
przedmiotem przetargu.

Umowa najmu musi zostać podpisana w terminie 14 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku
uchylenia się osoby,  która wygra przetarg od zawarcia umowy najmu wadium przepada na rzecz Gminy
Brzeszcze.

Szczegółowe  informacje  na  temat  przetargu,  regulaminu  przeprowadzania  przetargu  oraz
nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu
Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 77 28 573, 77 28 570.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.


