
WOJT GMINV
MI ETKOW W6it Gminy Mietk6w oglasza

w obrgbie Borzygniew i Domanice

NieruchomoSci polozone w miejscowoSci Borzygniew przy ul. Sportowej oraz Domanice przeznaczone sq na

prowadzenie miejsc postojowych . Przez dzialkg nr 42718 nalezy udostEprii ( wydzielii pas ok, 4 metrdw szeroko6ci)

przejScie i przejazd do zbiornika wodnego. CzgSC boiska sportowego ( za brarnk4) dzialka nl 134/7 z moZliwoSci4

podnajmu na wesole miasteczko itp. Na dzialce nr 427/8 dopuszcza siE drobny handel, gastronomig, miejsca postojowe

i inne uslugi.
Dla w/w dzia:lek s4 urz4dzone ksiggi wieczyste
NieruchomoSci w miejscowym planie zagospodarowania pruestrzennego przeznaczone sq pod :

L MNl - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2. IUS- tereny uslug sportu
3. I UT/US - teren uslug obslugi turysryki i uslug sportu oraz zKDD - tereny dr6g dojazdowych
4. 2US -tereny uslug sportu
Nieruchomo6i niezabudowana stanowi wlasno3C

przedmiotem zobowiqzati .

Minimalne postqpienie nie moZe by6 r.izsze liz
zlotych.

Przetarg odbgdzie sig

w Urzgdzie Gminy Mietk6w przy ul. Kolejowej 35, w sali nr 15.

Wadium w/w wysohosci 1.000,00 zl ( dwa tysiEce zlotych) nale2y wplaciC najp62niej do dnia 8 marca 2019r na l<onto

Urzgdu Gminy Mietk6w nr 72 9584 l1l9 2012 1200 0315 0004, za datg wplacenia uwaza sig wplyw wymaganej

kwoty na rachunek Gminy Mietk6w.
Wplacone wadium w przypadku wygrania przetargu zostanie zaliazorle \apoczet kwoty czynszu dzielzawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia sig uczestnika, kt6ry wygral przetarg od zawarcia utttowy dzircrzawy.

Wadiurn podlega zwrotowi uczestnikom,ktbrzy przetatg\ nie wygrajq.
Wylicytowany czyn sz dzier2awny bgdzie corocznie waloryzowany w oparciu o Srednioroczny wskaZnik cen towar6w i

uslug konsumpcyjnych og6Iem.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powod6w Wdjt Gminy Mietk6w zastrzega sobie prawo odwolania przetargu.

Umowa dzierZawy zostanie zawarta na okrcs 2lat.
Szczeg6lowe informacje mozna uzyskaC w pokoju nr 8 Urzgdu Gminy Mietk6w ul l(ole.jowa 35 ,

telefon 7113168113 wew 120 lubTl/36049 07.

przetarg ustny nieograniczony na dzieri,awg nieruchomoSci poloionej

Gminy Mietk6w, nie jest obciqzona prawami osdb trzecich i nie.jest

l%o ceny wywolawczej z zaokrEgleniem w 96r'9 do pelnych dziesi4tek
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