BURMISTRZ DREZDENKA
oglasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierzawe
dzialki numer 26/4 potozonej w obrebie Zagérze, o powierzchni 1613 m?, o uzytku Ps klasa IV, dla ktérej
Sad RejonowywStrzelcach Krajeriskich prowadzi Ksigge Wieczysta nr GW1K/00027538/3, ktéra nie zawiera wdziale
III i TV zadnych wpisow i zadnych zobowiqzan. Dzialka jest niezabudowanai nie jest objeta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomosé przeznaczonajest do dzierzawy na okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. do celéw rekreacyjnych
bez mozliwosci zabudowy.
Roczna stawka wywolaweza wynosi netto 0,70 zt za m?.
Postapienie wynosi 10% ceny wywolawezej, ezyli 7 gr.
Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 rokuo podatku od towaréwi uslug(tj. Dz. U. z 2021 poz. 685)
do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci 23%.
Przyszly dzierzawca zobowiazany bedzie ponosié oprécz czynszudzierzawnego réwniez podatek od nieruchomosci

w wysokosci i na zasadachokresglonych w odrebnej decyzji.
Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 16.06.2021 r. 0 godzinie 9° w siedzibie Urzedu Miejskiego w Drezdenku,
ul, Warszawska1, sala sesyjna (I pigtro).
Warunkiem przystapienia do przetargujest:
1.

2.
3.

wniesienie wadium w wysokosci 50 zt najpézniej do dnia 09.06.2021 r. (wlacznie) na rachunek Urzedu

Miejskiego Drezdenko: Lubusko-Wielkopolski Bank Spdéldzielezy z siedziba w Drezdenku nr 19 8362 0005

0000 0114 2000 0020. Data wniesienia wadiumjest datq uznania rachunku bankowego Gminy Drezdenko.
w przypadku oséb fizyeznych— osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem toZsamoéci lub
reprezentowanie przez pelnomocnika na podstawie pelnomocnictwa
w przypadku oséb prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajgcych osobowosci prawnej,
a podlegajacych wpisomdo rejestréw- aktualnego wypisu z rejestru, wlaSciwych pelnomocnictw, dowodéw
tozsamosci oséb reprezentujgcych podmiot.

Przed przystapieniem do przetargu nalezy zapoznaési¢ z warunkami przetargu.
Informacje dodatkowe:
1.
2.
3.
4,
5.

Wadium osoby wygrywajacej przetarg zalicza si¢ na poczet czynszu dzierzawy nieruchomosci.
Pozostalym uczestnikom przetargu wadiumzostanie zwrécone po przetargu, nie pdzniej niz przed uplywem
3 dni od dnia zamknigcia przetargu.
Osoba wygrywajaca przetarg jest zobowiqzana do podpisania protokolu z przetargu, ktory bedzie stanowil
podstawe do zawarcia umowy dzierzawy
Organizatorprzetargu zawiadomi osobe wygrywajacq o terminie podpisania umowy dzierzawy.
Wadium ulega przepadkowi jezeli osoba wygrywajaca przetarg uchyla sig od zawarcia umowy dzierzawy
co stanowi w szczegdlnosci nie stawienie sig w terminie wyznaczonymprzez organizatora przetargu w celu
zawarcia umowy dzierzawy.

Zastrzegasie prawo odwolania przetargu w przypadkuzaistnienia uzasadnionychprzyezyn.
W przypadku utrzymania sig stanu epidemii uczestnicy przetargu zobowiqzani sq do przestrzegania zasad
obowiazujacych w miejscach publicznych.
Wiecej informacji mozna uzyskaé w Urzedzie Miejskim w Drezdenkupod nrtel. 95 762 29 68.
Ogtoszenia o przetargu zostang wywieszonena tablicy ogloszei, wsiedzibie Urzedu Miejskiego w Drezdenkuoraz na
stronachinternetowych www.drezdenko.pl i www.bip.drezdenko.pl
Sporzadzila: Patrycja Fabjaiiska
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