
URZĄD MIEJSKI 
w Suleiowie 

97.330 Sule jów uuKouecka 42 B U R M I S T R Z S U L E J O W A 
ogłasza 

przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulejów 

Lp. 
Nr działki 

obręb 
Opis 

nieruchomości 
Powierzchnia 

Obciążenia 
nieruchomości 

Przeznaczenie w planie 

Sposób zagospodarowania 

Wywoławcza stawka 
miesięcznego czynszu 

dzierżawnego 
termin płatności 

Wadium 
Termin zagospodarowania 

nieruchomości 

1. 
cz. działki nr 

6/9 
obręb 

2 m. Sulejów 

nieruchomość zabudowana 
( częściowo byłą restauracją Yictoria) 
wg ewidencji gruntów 
B J - 0 . 1 6 8 7 ha 
KW nr P ł ł P/00098310/5 

0.1687 ha brak płanu 

działalność gastronomiczna 

1.687,00 zł. 
( + 23% VAT ) 2.000 zł. 01.09.2018r.- 3ł.08.2023r. 

2. 
cz. działki nr 

6/9 
obręb 

2 m. Sulejów 

nieruchomość zabudowana 
( częściowo byłym budynkiem Stanicy) 
wg ewidencji gruntów 
Bz-0,4590 ha 
KW nr PTł P/00098310/5 

0,4590 ha brak płanu 

użytkowanie turystyczno-
rekreacyjno-wypoczynkowe 

367,20 zł. 
( + 23% VAT ) 600 zł. 0ł.O9.2OI8r.- 3I.08.202lr. 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018 r. (piątek) w sali USC Urzędu Miejskiego w Sulejowie ul. Konecka 42 (wej. A ) o godz. lO"" poz. 1, 
o godz. 11"" poz. 2 
Wydzierżawiający wydzierżawia nieruchomość zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków ( bez wznowienia granic prawnych działki). 
Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu płatny Jest miesięcznie w terminie do 20-go każdego miesiąca. Podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości 
obciążają dzierżawcę. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalona w drodze przetargu będzie podlegała waloryzacji raz do roku, ze skutkiem od dnia I stycznia każdego roku 
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor 
Polski. Waloryzacja czynszu nie wymaga zawierania aneksu do umowy. Jednak Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę na piśmie o wysokości zwaloryzowanego należnego 
czynszu, począwszy od I stycznia danego roku, niezwłocznie po ukazaniu się ogłoszenia Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Pierwsza waloryzacja nastąpi 
od I stycznia 2020 roku. 
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby lub podmioty, które posiadają Jakiekolwiek zadłużenie wobec Gminy Sulejów (na tę okoliczność uczestnik przetargu zobowiązany 
Jest do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia w dniu przetargu). Przedmiot przetargów można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Referatem 
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pod nr te l . 044 610-25-04. 
Warunkiem udziału w przetargu Jest wniesienie wadium oraz okazanie : dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych, w przypadku osób 
prawnych oraz Jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, 
stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot ,złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu. 
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto Gminy Sulejów nr 68897300030020003100820051 w terminie do dnia 20 sierpnia 2018r (poniedziałek). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu 
środków pieniężnych na rachunek Gminy Sulejów. Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg na dzierżawę zwraca się po zawarciu umowy dzierżawy, pozostałym 
zaś uczestnikom po zakończeniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy. 
Dodatkowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulejowie ul. Konecka 42 weJ. C 
pok. I9A, tel.044 610-25-04. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 

Sulejów dn. 3.08.2018r. 


