
                                              OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol  ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę 
nieruchomości  położonej w Koniecpolu przy ul. Kościuszki nr 2
oznaczonej jako część działki nr 3015/2 o powierzchni 56,50 m² z przeznaczeniem na cele 
handlowe i usługowe w zakresie -handel warzywami i owocami , który będzie odbywał się 
ze straganu.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów Koniecpol i Teresów 
zatwierdzonym uchwałą Nr180/XXVII/2005 r działka nr3015/2  położona jest w centrum 
oznaczona jest symbolem K1.13 MN(U) przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej ponad 50% powierzchni działki , oraz uzupełniające mniej niż 50% 
pow. działki tereny zabudowy zagrodowej , tereny usług podstawowych. Nieruchomość położona 
jest w strefie B ochrony konserwatorskiej.

Okres dzierżawy od 01.09.2015 r  do  31.08.2018 r

cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 5,00 zł za m² plus 23%  VAT
(słownie: netto pięć złotych za 1m² dzierżawionej powierzchni) z przeznaczeniem na cele handlowe
w zakresie handel warzywami – sprzedaż ze straganu

Czynsz dzierżawny będzie uiszczany do dnia 30 każdego miesiąca na rachunek 
Wydzierżawiającego .Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany stawki czynszu 
dzierżawnego.
Oferty pisemne należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol 
42-230 Koniecpol ul.Chrząstowska 6A  pokój 15A w Kancelarii – Biuro Obsługi Interesanta 
najpóźniej w dniu 31.08.2015 r do godz. 14ºº
Oferta powinna zawierać : imię , nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , 
jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot , datę sporządzenia oferty i podpis oferenta , 
oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
, oferowaną cenę czynszu dzierżawnego za 1m² dzierżawionej powierzchni , oraz załączyć do oferty
dowód wpłaty wadium , oraz numer konta na które należy zwrócić wadium w przypadku nie 
wybrania danej oferty.Ofertę należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie, na której należy 
umieścić napis „dzierżawa działki nr 3015/2  w Koniecpolu”
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 100,00 zł 
(słownie: sto złotych) które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w Banku 
Spółdzielczym w Koniecpolu Nr 62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 najpóźniej do dnia 
28.08.2015 r do godziny 13ºº. Dowód wpłaty wadium należy umieścić w kopercie zawierającej 
ofertę.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2015 r o godzinie 10ºº w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Koniecpol.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostanie zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego , a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed 
upływem trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany przez nich w ofercie 
rachunek bankowy.
Wadium ulega przepadkowi , jeżeli oferent który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy 
dzierżawy.
Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn , 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Koniecpol,dnia 21.07.2015 r


