OGLOSZENIE
Burmistrz Moniek oglasza

nieograniczony na oddanie w dzierLawg pod uprawy rolne,
na czas nieoznaczony, nieruchomo6ci gruntowej niezabudowanej, polo2onej w Morikach
przy ul. KoScielnej, oznaczotej w ewidencji grunt6w i budynk6w jako dzialka Nr 376ll
o pow. 8214 m2, stanowiqcej wlasnoSi Gminy Moriki, maj4cej zalohonq ksiggg wieczyst4
Nr: KW BIlB/0003937315. NieruchomoS6 uzbrojona jest w sie6 energetyczn4, wodoci4gow4,
kanal izacyj n4, tel efoni czrliE, z doj azdem j ezdniq o nawi erzchni asfaltowej .
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzenrrego teren przeznaczony jest
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - symbol I PLAN (Osiedle Zach6d).
Nieruchomo6d byla uprawiana rolniczo.
Cena wywolawcza wynosi - 496 zl netto rocznie za8214 m2 powierzchni gruntu
‐ 80,00 zl
WysokoS6 wadium
Przetargodbgdzie sig w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzgdu
Miejskiego w Morikach prry ul. Slowackiego 5a, w Sali konferenryjnej II pigtro
przeamiotem licytacji bgdzie roczna stawka czynszu za 8214 m2 powiezchni gruntu.
crynsz dzier2awny na cele rolne zrvolniony jest z podatku vAT.
W irzypadku okreiu dzieraary trwaj4cego ponizej roku wysokoSi czynszu zostanie ustalona
propoirjonalnie do okresu dzierzawy. Czynsz za 2 rok oraz lata nastgpne bgdzie wzrasta6
w stosunku do roku poprzedniego o prognozowany przez Ministra Finans6w w projekcie
budZetu paristwa nu auny rok Srednioroczny procentowy wskaznik wzrostu cen towar6w
grunt.
i uslug konsumpcyjnych. Opr6cz czynszl dzierlawcatiszczac bEdzie podatek rolny za

przetarg ustny

Wadium nale1y wplacid w got6wce na rachunek Urzgdu Miejskiego w Mofkach
Nr 9g 1240 sztt trit boto 7408 0gg4 w Banku Pekao S.A. w Morikach najp6fniej
aby do dnia
do dnia 13 sierpnia 2019 r. Wadium winno by6 wplacone w takim terminie,
13 sierpnia 2019 roku wptyngto na konto wydzierzawiajqcego
Wadium wplacone rn gbt6rr.. przez uczestnika przetargu, kt6ry ptzetarg wygral,
uczestnikom przetargu
zaliczone bgdzie na poczet czynszu dzier2awnego. Pozostalym
przez uczestnika
podany
wadium ,*ri"usiE w tiqgu 3 dni od dnia przetargu, przelewem na
przetargu rachunek bankowY.
fradium podlega przepadkowi w razie uchylenia siE od zawarcia umowy dziefiawy
przezuczestnika, kt6ry wygral przetarg'
przetargiest *u^y iez wzglEd-u na liczbg uczestnik6w przetargu, je2eli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferowal co naimniej jedno post4pienie.gowyzej ceny wywolavtczei'
ustawy
przetarg mo2e byd odwoiany na zasadach okreslonych w art. 38 ust'
r'
jednolity
z
2018
u'
Dz'
sierpnia lggi r. o gorpodurce nieruchomosciami (tekst

'

4

z dnia2l

poz. 2204 z P62n. zmianami).

BliLsze informacje mo2na uzyskad w tJrzEdzie Miejskim - w Morlkach
pod numerem 85 716-27-56'
ul. J. Slowackiego 5a, pok. Nr215 lub2li oraz telefonicznie
Moriki, 2}lg -'07 'lf

