Sokółka~.03.2014

r.

Burmistrz Sokółki
ogłasza
że
Kościuszki
dzierżawę
Sokółka w
Nr 2433/2

w dniu 24 kwietnia 2014 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce przy Pl.
1 w pokoju Nr 303, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie obrębu miasto
rejonie ulicy Nowej, stanowiącej własność Gminy Sokółka, oznaczonej nr geod.
o pow. 1,4093 ha:

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 282,00 zł.
Wadium - 30,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu
Miejskiego w Sokółce, Pl. Kościuszki 1 najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2014 roku
/włącznie/. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na konto
sprzedającego.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 303 Urzędu
Miejskiego w Sokółce Pl. Kościuszki 1, lub telefonicznie pod Nr 85711 0946 w godz. 8-15.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
IDz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późno zm. 1 - Burmistrz Sokółki - ogłasza pierwszy

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej opisanej nieruchomości.
Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość
będąca własnością Gminy Sokółka.
Nr Kw.
Numer działki
Pow. działki

I

Położenie
nieruchomości
Przeznaczenie w planie
zagospodarowania
przestrzennego
Opis nieruchomości
Cena wywoławcza
Wysokość wadium

zamieszczona w wykazie z dnia 17.01.2014 roku

BIl S/00022714/2
2433/2
1,4093 ha
obręb miasto Sokółka w rejonie ulicy Nowej.
Tereny rolne

Nieruchomość niezabudowana, stanowi użytek rolny, łąkę.

282,00 zł - rocznie
30,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014 roku o godz. 9,00 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Pl. Kościuszki l, pokój Nr 303.
Zainteresowani przed przystąpieniem do przetargu mają obowiązek wpłacenia wadium w
pieniądzu najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2014 roku Iwłączniel w kasie Urzędu Miejskiego
w Sokółce Pl. Kościuszki 1.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu - minimalne - 1% ceny
wywoławczej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu
tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
W przypadku małżonków, do dokonywania czynnoscl przetargowych konieczna jest
obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego
małżonka zawierającym zgodę na dzierżawę nieruchomości.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet ceny czynszu dzierżawnego za nieruchomość.
Wadium nie podlega zwrotowi jeśli:
osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu w kasie tutejszego
Urzędu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu,
unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym.

-2Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, podając
informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie opublikowane również w internecie na stronie:
http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl
Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy uzyskać można w pokoju Nr 303 przy Pl.
Kościuszki 1, tel. 85-711-0946 w godzinach 8-15.

