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Biuro Ogloszen

Super Nowosci

w Rzeszowie

Uprzejmie prosze o zamieszczenie przeslanego w zalaczeniu ogloszenia

w wydaniu wtorkowym dziennika Super Nowosci tj. 14 maja br.

Z powazaniem:

Otrzymuje:

1/ ad resat
2/ a/a



OGLOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Niebylec dzialajac w oparciu o art. 13 ust. 1; art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2004r Nr 261 poz. 2603
z pózniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 14
wrzesnia 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowan na zbycie
nieruchomosci (Dz.U. z 2010r Nr 102 poz. 651) oglasza przetarg ustny nieograniczony na
dzierzawe na okres 3 lat czesci nieruchomosci polozonej w Niebylcu, wpisanej w KW Nr
3210 1, oznaczonej numerem ewidencyjnym 361/1 o pow. 0,0005 ha - stanowiaca grunty
oznaczone symbolem Bz (teren rekreacyjno- wypoczynkowy). Nieruchomosc jest wolna od
obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nieby1ec nieruchomosc ta znajduje sie
w obszarze oznaczonym symbolem "M"- jako teren zabudowy mieszkalno - uslugowej.
Cena wywolawcza czynszu dzierzawnego wynosi 300 zl miesiecznie. O wysokosci postapienia
decyduja uczestnicy przetargu, z tym, ze postapienie nie moze wynosic mniej niz 1 % ceny
wywolawczej z zaokragleniem w góre do pelnych dziesiatek zlotych, w tym przypadku 10,00 zl.
Przetarg odbedzie sie w dniu 17 czerwca o godz. 9,00 w swietlicy UG w Nieby1cu (pok. nr 11).
Warunkiem przystapienia do przetargu jest wplacenie wadium w wysokosci 300 zl. Wadium
nalezy wplacic w kasie Urzedu Gminy do dnia 11 czerwca 20 12r badz na konto Urzedu Gminy
Nr 929168 10300260 100720000020. W przypadku wplaty wadium przelewem liczy sie data
wplywu na konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedlozeniu
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Umowa dzierzawy z osoba wyloniona w drodze
przetargu zostanie sporzadzona na okres 3 lat. Od dnia zawarcia umowy dzierzawy, oprócz
czynszu, dzierzawca zobowiazany bedzie do ponoszenia oplat dodatkowych tj. naleznego
podatku, naliczonego zgodnie z przepisami prawa.
Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny
Informacja telefoniczna: / 17/2773993.


