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..161IÓW
Mniszków,
WÓJT

GMINY

dnia 2006.05.22

MNISZKÓW

oglasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierzawe nieruchomosci rolnej stanowiacej wlasnosc Gminy - na podstawie art.38 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261,2603 ze zm. ) oraz §3 i §13
rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzesnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowan na
zb cie nieruchomosci (Dz.U.Nr 207, oz. 2108 ).
Forma
Stawka
Wadium
Oznaczenie Powierzchnia
Opis
Przeznaczenie nieruchomosci i sposób jej
w zl
rozporzadzenia
zagospodarowania
wywolawcza
wg ewidencji
w ha.
nieruchomosci
gruntów
nieruchomoscia
czynszu
rocznie w zl.
Dzierzawa w
Powierzchnia Do oddania w
15,00zl
Obreb
W planie zagospodarowania przestrzennego 150,00zl plus
Strzelce
VAT
22%
ogólem 1, 12ha dzierzawe
drodze umowy
Gminy
Mniszków obowiazujacym
do
Dzialka nr
przeznaczona jest cywilno-prawnej 31.12.2003r. nieruchomosc polozona byla w
do oddania w czesc dzialki
511
na okres 3 lat
czesci w strefie mieszkaniowo-uslugowej
KW 34656
dzierzawe
stanowiaca
SFMU, a w czesci w rolnej SFR. W przyjetym
powierzchnia grunty orne
przez Gmine. Studium uwarunkowan i
0,84ha.
RIIIb-O, 75ha,
kierunków zagospodarowania przestrzennego
RIVa-0,09ha.
- utrzymano dotychczasowe przeznaczenie
przedmiotowego gruntu.
- Uzytkowanie rolnicze.
Przetarg odbedzie sie w dniu 28 czerwca 2006r. (sroda) o godz. 1300w siedzibie Urzedu Gminy Mniszków.
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. W przetargu moga brac udzial osoby, które wniosa wadium w podanej wysokosci w gotówce
w kasie Urzedu Gminy nie pózniej niz na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 23 czerwca 2006r. Wadium wplacone przez
uczestnika, który przetarg wygral zalicza sie na poczet czynszu dzierzawnego. Wadium podlega niezwlocznie do zwrotu po odwolaniu lub
zamknieciu przetargu, jednak nie pózniej niz przed uplywem 3 dni od dnia odwolania, zamkniecia, uniewaznienia przetargu lub zakonczenia
przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jezeli osoba ustalona jako dzierzawca nie stawi sie do za~arcia umowy
dzierzawy.
Zastrzega sie prawo odstapienia od przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Dodatkowe informacje mozna uzyskac w siedzibie Urzedu Gminy, pokój nr 7 I-pietro, tel. 756 15 22 wew.18.
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