Wiśniew,
dnla04.o2.fo74t
.

oGŁoSZENIE
Nr 4.6845.1.2014
wÓJTA GMINY WIŚNIEw
Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102' poz. 651 ze zm.l oraz
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomościlDz.U. Nr 207' poz.2108 zezm.l.
ogłaszam
I pub|iczny przetarg ustny nieograniczony l|icytacjal na dzierżawę
nieruchomościmienia gminnego na okres 10 lat.
obręb ewidencyjny wieś Tworki gm. Wiśniew
Nieruchomośćgruntowa zabudowana oznaczonaw ewidencji gruntów
jako częśćdziałkinr l47 o powierzchni 0'0150 ha KW SI15/00109796/0
w tym: Grunty zabudowane:
- 0,0150ha
Br
Roczny czynsz
Wadium
Minima|ne postąpienie

- 500 złoĘch (netto)
- 50 złoĘch
- 50 złotych

Do kwoty czynszx zostanie doliczony podatek od towarów i usługVAT' wg
stawki obowiązującejw dacie wydzierzawienia. Aktualna stawka podatku VAT
wynosi 23Vo.
Gmina Wiśniewnie posiadaaktualnegoplanu zagospodarowania
przestrzennego.
Nieruchomość zostałaprzeznaczonado dzierŻawy Uchwałą Nr XXX/2 16/2013
Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 roku. Do dzierżawy została
przeznaczona częśćnieruchomościz działki nr 147 zaznaczona na załączntku
mapowym do Uchwały literami ABCDEF' Na częścitej działki znajduje się
budynek sklepu murowany,który nie jest własnościąGminy.
Stawka czynszu będzie rewaloryzowana corocznie o średniwskaźnik wzrostu
cen towarów konsumpcyjnychpublikowanyprzez PrezesaGUS.
osiągnięta kwota czynszu będzie płatnaw terminie do l5-tego maja na konto
Gminy na podstawiewystawionejfaktury VAT.
osoby przystępujące do przetargu zobowięane są przedstawić kornisji
przetargowej następującedokumenty:
- dokument potwierdzającytożsamość,
1) osoby fizyczne
2) pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamośó i pisemne
oełnomocnictwo.

3) reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tozsamość
i aktualny odpis z właściwegorejęstru' wskazujący umocowanie do
reprezentowaniadanejosoby prawnej.
Warunkiem przystąpieniado przetargujest wpłaceniewadium w gotówce w
wysokościpodanejw ogłoszeniuna konto
Nr 34 9198 0003 0100 1007 2O0IOO2O
MBS Zbuczyn o/Wiśniew
nie później niz 3 dni przed wyznaczonądatąprzetargu.
Wadium wpłacone przez Uczestnika, który przetarg lvygrał Zostanie za|iczonę
na poczet czyflszn dzieriawnego nieruchomości,zaśpozostałymuczestnikom
przetargu zostanie zwrócone niezwIoczniepo zakończeniu przetargu.po
potwierdzeniu wpłaconegowadium na konto Gminy'
Jeżeliosoba ustalonajako dzierŻawcagruntunie przystąpido zawarcia umowy'
wpłaconewadium nie podlegazwrotowi.

Przetargodbędziesię w dniu 7 marca 20|4r. godz. 10oo
w siedzibie Urzędu Gminy w Wiśniewie pok. Nr 2
oferent, który wygra przetargbędzie ponosiłkoszty zwięane z eksploatacjąi
podatekod nieruchomości.Umowa dzierŻawyzostanieZawartaw ciągu 21 dni
od daty zamknięcia przetargu'
Wójt Gminy z waznych powodów możeodwołaóogłoszonyprzętarg
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedazy
mozna uzvskaćw Urzędzie Gminv w Wiśniewiepok. Nr |I tel. 641'.731.3.

