OGŁOSZENIE

O

PRZETARGU

NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ustny na
wynajęcie 2 pomieszczeń gospodarczych stanowiący mienie gminne.
1. oznaczenie geodezyjne
Pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow.8,40 m2 położone w Pieńsku Obr.II w Strefie A,
nr księgi wieczystej JG1Z/00015433/3
2. opis nieruchomości
działka nr 199/18 Obr.II położona w Pieńsku przy ul. Dąbrowskiego 44 zabudowana
budynkami przemysłowymi,magazynowymi budynkiem administracyjnym i socjalnym
3.przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
- przemysł, bazy, składy, magazyny (kwartał 6 P/M)
4. terminy zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy
5. forma zbycia nieruchomości – najem
6. cena nieruchomości ( gruntu, budynków, urządzeń, lokalu ) - nie dotyczy
7. wysokość opłat i terminy ich wnoszenia
miesięczna stawka czynszu netto za pomieszczenia gospodarcze w Strefie A wynosi 1,00zł/m 2
zgodnie z Zarządzeniem Nr 116/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12.11.2011r. w sprawie
ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości
gruntowych i lokalowych stanowiących mienie gminne.
8. zasady aktualizacji opłat – wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego
podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
w Pieńsku
9. informacje o przeznaczeniu do używania
- 2 pomieszczenia gospodarcze przeznaczone do celów magazynowych
Przetarg odbędzie się w dniu 11 września

2017 roku (poniedziałek) o godz.1200 w Urzędzie

Miasta i Gminy w Pieńsku, w sali nr 20 ( świetlica urzędu ).
Wadium w wysokości 10,33zł (miesięczny czynsz dzierżawny) należy wpłacić najpóźniej
do dnia 08 września 2017 r. (piątek) w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku
lub na konto w Banku Spółdzielczym w Pieńsku nr konta: 52 8382 0001 0000 0202 2000 0010.

Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi, ponieważ jest zaliczane na poczet
ustalonych w przetargu opłat. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie do
3 dni od przeprowadzenia przetargu. W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg

wygrał od zawarcia umowy, następuje przepadek wadium na rzecz Gminy Pieńsk, a przetarg
czyni się niebyłym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku, w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 28 lub telefonicznie nr tel. 075 7786511515 wew.132.
Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg,
informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Pieńsk, dnia 17.08.2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku

