
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistr4za Trzcianki 
Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania 
i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu

BURMISTRZ  TRZCIANKI 
ul. Sikorskiego 7

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem na okres powyżej 3 lat i do 10 lat n/w 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Trzcianka 

 Lokal użytkowy o powierzchni 32,01 m2  położony w  Trzciance przy ul. Chełmońskiego 2, 
na  działce  ozn.  nr  ewiden.  2114/,zapisany  KW  POIT/00009808/4  Sądu  Rejonowego  w 
Trzciance 

Przeznaczenie lokalu na cele handlowe, usługowe, biurowe oraz gastronomiczne 

Cena wywoławcza wynajmu lokalu użytkowego wynosi miesięcznie  520,00 zł plus podatek 
VAT w wysokości 23%.
Wadium  w  wysokości  100,00  zł należy  wpłacić  w  kasie  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki 
najpóźniej do dnia 6 maja 2014r. do godz. 13.00

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2014r. o godz. 1200 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
Trzcianki, ul. Sikorskiego 7. 
Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w 
miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o wygranym przetargu – organizator przetargu 
odstąpi  od  zawarcia  umowy,  a  wpłacone  wadium  nie  podlega  zwrotowi.  Do  czynszu 
osiągniętego  w  przetargu  doliczony  zostanie  podatek  VAT w wysokości  23% zgodnie  z 
przepisami prawa. Czynsz będzie podlegał podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku o 
3%. 
Zastrzega się prawo do odstąpienia przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny. 
W  przypadku  zakończenia  przetargu  wynikiem  pozytywnym,  strony  będą  zobowiązane 
zawrzeć umowę w terminie 30 dni. Od dnia zawarcia umowy,  oprócz czynszu dzierżawca 
zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych, m.in. należnego podatku, naliczonego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Informacje dotyczące wynajmu przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel. 67-
352-73-72 i   67-352-73-74 lub w Referacie  Budynków Komunalnych  Urzędu Miejskiego 
Trzcianki z siedzibą przy ul. Żeromskiego 15, pok. nr 14 lub pok. nr 18.
 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki na 
okres  30  dni  oraz  udostępnia  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki 
www.trzcianka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.trzcianka.pl

http://www.trzcianka.pl/



