Burmistrz Choszczna ogtasza pierwszy przetarg pisemny
nieograniczony na najem nieruchomosci Gminy Choszczno
Przedmiotem pierwszego pisenmego przetargu nieograniczonego jest najem cz^sci
nieruchomosci tj. szesc miejsc, kazde o powierzchni 2,00 m, na okres od dnia
31 maja 2019 roku do dnia 29 lipca 2019 roku, stanowi^cej w-tasnosc Gminy Choszczno,
polozonej przy ulicy Wolnosci w Choszcznie, oznaczonej w ewidencji gruntow jako dzialki

nr 1403, 272/3, 210/1 i 309/34.
Nieruchomosc przeznaczona jest do najmu na okres od dnia 31 maja 2019 roku do dnia
29 lipca 2019 roku z przeznaczeniem na cele handlowe (sprzedaz truskawek).

Dla nieruchomosci prowadzone 34 ksi?gi wieczyste: dzialka 1403 - KW nr SZ1C/00015324/2,
dzia&a 272/3 - KW nr SZ1C/00034325/8; dzia&a 210/1 - KW nr SZ1C/00032720/3; dzia&a
309/34 - KW m- SZ1C/00032603/7.
Stawka wywolawcza czynszu z tytulu najmu wynosi: 25,02 zl netto powierzchni jednego
miejsca (tj. 2m ) plus nalezny podatek VAT zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami.
Ustalony czynsz platny b^dzie do dnia 07 czerwca 2019 roku na konto Gminy Choszczno

nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005.
Wadium na przetarg wynosi 1000,00 zl (slownie: jeden tysi^c zlotych 00/100) za 1 miejsce,
ponumerowane zgodnie z zal^cznikiem graficznym, stanowi^cym integraln^ cz^sc niniejszego
ogloszenia.
Lp.

Numer

Numer dzialki, polozenie

Powierzchnia

Wadium

miejsca
1.

1

1403, Choszczno ul. Wolnosci

2,00 m2

2.

2

309/34, Choszczno ul. Wolnosci

2,00 m2

309/34, Choszczno ul. Wolnosci

2,00 m2

210/1, Choszczno ul. Wolnosci

2,00 m2

5.

3
4
5

210/1, Choszczno ul. Wolnosci

2,00 m2

6.

6

272/3, Choszczno ul. Wolnosci

2,00 m2

3.
4.

100,00 zl
100,00 zl
100,00 zl
100,00 zl
100,00 zl
100,00 zl

Niemchomosc, ozn. nr 210/1, 272/3 i 1403 nie jest obj^ta obowi^zuj^cym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, a w obowi^zuj^cym studium uwarunkowan i kiemnkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla przedmiotowej nieruchomosci
okreslono kiemnki zagospodarowania zgodnie z zapisem MWU.
Niemchomosc, ozn. nr 309/34 jest obj^sta obowi^zuj^cym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zapisem MW/U.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
zlozenie do dnia 27 maja 2019 roku pisemnej oferty w zamkni^tej kopercie z napisem,

jakiej nieruchomosci i ktorego miejsca dotyczy w Urz?dzie Miejskim w Choszcznie
przy ul. Wolnosci 24, zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu,
wplacenie wadium w terminie do dnia 24 maja 2019 roku gotowk^ do kasy Urz^du
Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolnosci 24 w godzinach otwarcia kasy lub na

konto Urz?du Miejskiego wChoszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003
prowadzone przez Gospodarczy Bank Spoldzielczy w Choszcznie, najpozniej
w terminie skladania ofert. W przypadku wplacenia wadium w formie przelewu

bankowego wplata powinna bye dokonana odpowiednio wczesniej tak, aby w terminie
skladania ofert, wadium znajdowaio si? na rachunku organizatora przetargu.
Cz^sc jawna przetargu odb^dzie si^ w dniu 29 maja 2019 roku o godz. 9.00
w Urz^dzie Miejskim w Choszcznie; ul. Wolnosci 24, w sali narad.
Wplacenie wadium oznacza przyj?cie warunkow przetargu. Wadium wplacone przez
uczestnika, ktory przetarg wygrat, zalicza si? na poczet kaucji zabezpieczajqcej, ktora
zabezpieczac b?dzie terminowe uiszczanie przez najemc^ czynszu i ewentualne szkody
powstate z winy najemcy w okresie trwania umowy najmu. Kwota kaucji, w calosci lub
pomniejszona o ewentualne zobowi^zania najemcy wobec wynajmujqcego z tytutu zaleglosci
czynszowych czy tez szkod powstafych z winy najemcy, w okresie trwania najmu, podlega
zwrotowi po wygasni?ciu umowy najmu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia si?
uczestnika, ktory przetarg wygrat od zawarcia umowy najmu w terminie wyznaczonym przez
Burmistrza Choszczna lub nieop-tacenia czynszu z tytulu najmu w terminie.
Burmistrz Choszczna zastrzega sobie prawo odwolania ogloszonego przetargu lub zamkni^cia
przetargu bez wybrania ktorejkolwiek z ofert.
Pelna tresc ogloszenia o przetargu podana zostata do publicznej wiadomosci poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogloszen w Urz^dzie Miejskim w Choszcznie;
- zamieszczenie og-toszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urz^du Miejskiego
w Choszcznie bip.choszczno.pl.

Dodatkowych informacji o przedmiocie, regulaminie i wamnkach przetargu udziela Wydzial
Nieruchomosci i Rolnictwa Urz^du Miejskiego w Choszcznie ul. Wolnosci 24, pok. 2,
tel. 95 765 9344, e-mail: aszymoniak@gmina.choszczno.pl
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