WIŚ.6845.2016

Chorkówka 2016-03-18
WÓJT GMINY CHORKÓWKA
w oparciu o art.38 ust.1 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015, poz. 1774 z późn. zm.)

O G ŁAS ZA I PU B LI C Z NY PR Z ETAR G U ST NY N I E O G RAN I C Z O NY
na dzierżawę nieruchomości
stanowiącej własność GMINY CHORKÓWKA

Lp.

Oznaczenie
nieruchomości
-zgodnie z ewidencją
gruntów oraz nr kw

Powierzchnia
nieruchomości
( ha )
użytek

Cena wywoławcza
rocznego czynszu
dzierżawnego( zł )

Wadium
( zł )

Postąpienie
( zł )

0,5000

100 ,00 zł

20,00 zł

1,00 zł

1.

Chorkówka
nr ewid. 1165/2

czynsz płatny
jednorazowo
do
KS1K/00064511/4
Ł III
dnia 30 czerwca
każdego roku.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę na cele rolnicze na okres 3 lat nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Chorkówka, na tzw. ,,łąkach''. Publiczny przetarg ustny nieograniczony
na wydzierżawienie w/w działki odbędzie się dnia

19 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy

Chorkówka- sala nr 9, o godz. 9.00. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i
jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Uczestnik
przetargu będący osobą fizyczną zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości, zaś osoby prawne
przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub z ewidencji
działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej, w wysokości oraz
w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy
Chorkówka w terminie do dnia 13 kwietnia 2016r., do godz. 14.00-lub-na rachunek Urzędu Gminy
Chorkówka BS Rymanów Oddział Chorkówka Nr 89 8636 1031 2003 1500 0042 0003
Uwaga! W przypadku wpłaty wadium przelewem, za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień
zaksięgowania kwoty na koncie.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu
przetargu jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia
przetargu, unieważnienia przetargu, zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium
przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku
uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, musi być wyższa od ceny wywoławczej i jest ceną czynszu
dzierżawnego. Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Chorkówka, pokój nr 31 lub
telefonicznie (0-13)43 869 49. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

