OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości należącej do gminnego zasobu
nieruchomości Miasta i Gminy Sztum na czas nieokreślony.

Podstawowe informacje o przedmiocie najmu :
Miejscowość

Piekło gm.
Sztum

Nr KW

Nr działki

GD2I/000
15468/8
Prowadzo
na przez
SR
Kwidzyn
ZW
Sztum

106/4
o pow.
0,06 ha

Opis
Sposób
nieruchomości zagospodarowania

Przeznaczenie

Działka
zabudowana
przeznaczona na
cele produkcyjne,
usługowe,
składowe,
magazynowe lub
gospodarcze dla
rolnictwa.

Najem na czas
nieokreślony.

Działka
zabudowana
budynkiem
użytkowym o
powierzchni
użytkowej
80,00 m2 i
składa się z
trzech
pomieszczeń.
Budynek
wymaga
remontu, jest w
złym stanie
technicznym.
Posiada
instalacje
elektryczną,
podłączony jest
do szamba, nie
posiada
instalacji
grzewczej.

Cena
wywoławcza
miesięcznego
czynszu
najmu

Wysokość
wadium

200,00 zł +
23% VAT
tj. 246,00 zł

45,00 zł

Terminy
wnoszenia
opłat
czynszu

Do 15
każdego
miesiąca

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz. 13.00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne posiadające obywatelstwo polskie, nie posiadające zadłużeń finansowych
wobec Miasta i Gminy Sztum, które wpłacą wadium w wysokości 45,00 zł w terminie do 13 listopada 2015r. przelewem na konto
depozytowe BS Sztum nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040.
Osoby reprezentujące osoby prawne, przystępujące do przetargu winny legitymować się upoważnieniem do występowania w imieniu i
na rzecz osoby prawnej oraz aktualnym odpisem z KRS.
Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lub w przypadku nie wygrania
przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz gminy Sztum, jeśli uczestnik, który wygra przetarg- uchyli się od podpisania umowy najmu (projekt
umowy najmu do wglądu w pokoju nr 41 w dniach 02-06.11.2015r).
Ogłoszenie zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia RM z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany naliczenia wysokości czynszu, w przypadku wprowadzenia nowego
cennika. Najemca oprócz czynszu najmu będzie opłacać podatki i opłaty lokalne.
Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum pokój nr 41 lub telefonicznie: 55640-63-72.
Sztum, 2015-10-15

