Urząd Miejski w Książu Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wlkp.
tel. (61) 28 22 001, fax. (61) 28 22 724
www.ksiaz-wlkp.pl, mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl

BURMISTRZ KSIĄŻA WLKP.
OGŁASZA
w dniu 5 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. przetarg
nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 miesięcy niżej wymienionych działek gruntu:
Lp.

Dz.
ewid.
nr

1.

cz. dz.
55/14

2.

cz. dz.
55/14

3.

cz. dz.
55/14

Obręb
geodezyjny

Jarosławki

Jarosławki

Jarosławki

Pow.
[m2]

30

20

20

Czynsz
Dzierżawny
Okres
(cena
dzierżawy
wywoławcza)

Minimalne
postąpienie*

Termin
wnoszenia
czynszu

do 3 m-cy

3,00 zł za m2
na m-c

1% ceny
wywoławczej

w dniu podpisania
umowy, z góry za
cały okres
dzierżawy

27911

zamek dmuchany do 3 m-cy

3,00 zł za m2
na m-c

1% ceny
wywoławczej

w dniu podpisania
umowy, z góry za
cały okres
dzierżawy

27911

wypożyczalnia
do 3 m-cy
sprzętu wodnego

5,00 zł za m2
na m-c

1% ceny
wywoławczej

w dniu podpisania
umowy, z góry za
cały okres
dzierżawy

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie

27911

kawiarnia, lody,
gofry

z §14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
*zgodnie

Przystępujący do przetargu na dzierżawę zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce w wysokości
0,60 zł w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
w SBL Śrem o/Książ Wlkp. nr 91 9084 1026 0300 0101 2000 0010. Za termin wpłaty wadium uznaje
się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. Wpłacając wadium należy na dowodzie
wpłaty wskazać numer i położenie działki stanowiącej przedmiot zainteresowania.
Wadium podlegać będzie zwrotowi:
 osobom, które uzyskają prawo dzierżawienia działki – niezwłocznie po podpisaniu umowy dzierżawy,
 osobom, które nie nabyły prawa dzierżawy działki – w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez
uczestnika przetargu, a w przypadku:
1. podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego (za
aktualny uważa się dokument wydany lub wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem przetargu) dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania
tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie
aktu notarialnego;
2. małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga
małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka,
zawierającym zgodę na uczestnictwo w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
3. pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest
przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Umowy dzierżawy na w/w nieruchomości zostaną zawarte na okres od 12.06.2017 r. do 11.10.2017 r.
W razie uchylania się osoby, która nabyła prawo do dzierżawy gruntu od zawarcia umowy, Burmistrz może
odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i stanowi dochód Gminy. Termin
zawarcia umowy dzierżawy wyznacza się na dzień 12 czerwca 2017 r.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarczy w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pokój
nr 11 tel. (61) 28-22-001 wew. 32.
Burmistrz Książa Wlkp.
/-/ Teofil Marciniak

