Kościerzyna 2022.01.21
WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA
Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, tel. (0-58)686-59-81
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na oddanie w dzierżawę:
części nieruchomości ozn. nr 140/3 i nr 138/5 położonej w obrębie Gostomie o łącznej
powierzchni około 3 813,68 m2 (teren byłego składowiska), zapisanej w KW GD1E/00016632/5
stanowiącej własność Gminy Kościerzyna, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego przeznaczonej pod tereny infrastruktury technicznej – gospodarka odpadami,
zabudowanej budynkiem portierni pow. 19,04 m2, budynkiem socjalnym pow. 99,3 m2, wiatą
ochronną pow. 222,0 m2.
Okres trwania dzierżawy 15 lat, cel dzierżawy: działalność gospodarcza, wywoławcza
miesięczna cena netto czynszu dzierżawnego wynosi 2 500,00 zł. Do ceny osiągniętej w
przetargu doliczony będzie podatek VAT 23%, po upływie roku czynsz powiększony zostanie o
wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Dzierżawca zobowiązany będzie płacić wszelkie podatki i opłaty lokalne związane z
przedmiotem dzierżawy oraz z tytułu dostarczenia mediów.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2022 r. o godz. 1000 na sali posiedzeń Urzędu Gminy
Kościerzyna przy zachowaniu wszelkich obowiązujących zasadach sanitarnych.
Warunki przetargu i dzierżawy:
1.
Wpłacenie wadium gotówką w wysokości 1 000,00 zł. najpóźniej do dnia 18 lutego
2022 r. na konto urzędu 36832800072001000755160004 (podając na dowodzie wpłaty
nr działki, położenie). Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych
na ww. rachunek. Brak wpłaty wadium w tym terminie powoduje brak możliwości
uczestnictwa w postępowaniu.
2.
Uczestnicy w dniu przetargu okazują komisji przetargowej: dowód wniesienia
wadium, osoby prawne lub spółki nie posiadające osobowości prawnej przedkładają
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie
do działalności gospodarczej.
3.
Wywoławcza wysokość netto miesięcznego czynszu za dzierżawę wynosi 2.500,00 zł.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wysokość postąpienia minimalnego wynosi 1% ceny wywoławczej netto, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT.
Czynsz łącznie z podatkiem VAT płatny co miesiąc na podstawie otrzymanej faktury
VAT na konto Urzędu Gminy Kościerzyna.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet
czynszu dzierżawnego za miesiąc marzec 2022 r.
Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od
zawarcia umowy dzierżawy.
Umowa dzierżawy zostanie podpisana od dnia 01 marca 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościerzyna pok. 1.

Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów przez podanie informacji do publicznej
wiadomości, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej urzędu, podając przyczynę odwołania
przetargu.
Wójt Gminy Kościerzyna

