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Przeznacza się do dzierżawy w drodze II pisemnego przetargu nieograniczonego :

  

1. Część nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej o
pow. użytkowej 756,87 m², pomieszczenia strychowe o pow. 236,10 m² oraz budynek kotłowni
o pow. 31,59 m² , zapisanej w Księdze wiezystej nr KNK1/00031358/1, dział III i IV ww. Księgi
wieczystej jest wolny od wpisów.

      

2. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do dzierżawy w drodze
II przetargu pisemnego nieograniczonego.

  

3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi: 8 000 zł brutto miesięcznie.

  

4. Do przetargu mogą przystąpić oferenci po spełnieniu następujących warunków:

  

a/ Przesłanie listem poleconym lub złożenie osobiście w siedzibie Urzedu Miasta I Gminy w
Kłodawie pisemnej oferty dzierżawy nieruchomości.
Termin składania ofert upływa 12 stycznia 2016r. do godz. 15 °°.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie w okoju
nr 10 (sekretariat ) lub przesłac pocztą z dopiskiem - " Przetarg na dzierżawę nieruchomości
zabudowanej położonej we wsi Dębina ".

  

b/ Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Kłodawie przy ul. Dąbskiej 17 w dniu 13 stycznia 2016 r. o godz.10°°. O
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wyborze lub zamknięciu przetagu bez dokonania wyboru ofert, uczestnicy zostaną
powiadomieni w formie pisemnej

  

5. Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w wysokości 8 000,00 zł wpłacone
w PLN gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa /pokój nr 5/ lub na konto Gminy
Kłodawa – Bank Spółdzielczy w Kłodawie nr 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093 w terminie
umożliwiającym przepływ wpłaty i wykazanie jej przez bank na koncie Urzędu Miasta i Gminy
Kłodawa nie później niż trzy dni przed przetargiem .

  

6. I przetarg pisemny nieograniczony w dniu 24 lutego 2015 r. zakończył się wynikiem
negatywnym.

  

7.Ogłoszenie o przedmiotowym przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Klodawie, ul.Dąbska 17 oraz opublikowano na stronie internetowej
www.bip.klodawa.wlkp.pl

  

7.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie pok. Nr 5 ,
tel. (63) 27 30 622 w.125.
Burmistrz Kłodawy
Robert Olejniczak
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