
 
 

Wójt Gminy Niebylec 
ogłasza  przetarg ustny nieograniczony 

na wynajem  lokali  stanowi ących własno ść Gminy Niebylec 
 

 
1.  Lokal uŜytkowy mieszczący się w Domu Wiejskim w Połomi 
 
Lokal o powierzchni 29,80  m2. 
Lokal przeznaczony jest na prowadzenie w nim działalności handlowo – usługowej. 
Lokal jest wolny od obciąŜeń i zobowiązań wobec osób trzecich. 
Cena wywoławcza za lokal wynosi 500 zł  netto (słownie: pięćset złotych) i stanowi 
równowartość jednomiesięcznej stawki czynszu za lokal. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, Ŝe postąpienie nie moŜe wynosić 
mniej  niŜ 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, w tym 
przypadku 10,00 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu  5 stycznia  2010 r o godz.  900   w świetlicy UG w Niebylcu (pok. 
Nr 11). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jednomiesięcznego 
czynszu za lokal według ceny wywoławczej. 
Wadium naleŜy wpłacić w kasie Urzędu Gminy do dnia    30 grudnia  2009r w godzinach pracy 
Urzędu. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłoŜeniu komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Zastrzega się prawo uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyny 
 
2.  Lokal uŜytkowy mieszczący się na przystanku PKS w Niebylcu.  
 
Lokal o powierzchni  9,80  m2. 
Lokal przeznaczony jest na prowadzenie w nim działalności handlowo – usługowej. 
Lokal jest wolny od obciąŜeń i zobowiązań wobec osób trzecich. 
Cena wywoławcza za lokal wynosi 450 zł  netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych)  
i stanowi równowartość jednomiesięcznej stawki czynszu za lokal. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, Ŝe postąpienie nie moŜe wynosić 
mniej  niŜ 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, w tym 
przypadku 10,00 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu  5  stycznia 2010 r o godz.  9,30 w świetlicy UG w Niebylcu (pok. 
Nr 11). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jednomiesięcznego 
czynszu za lokal według ceny wywoławczej. 
Wadium naleŜy wpłacić w kasie Urzędu Gminy do dnia   30  grudnia  2009r w godzinach pracy 
Urzędu. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłoŜeniu komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Zastrzega się prawo uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyny. 


