Zarz^dzenie 64/2014
Wojta Gminy Budziszewice
zdnia 12.12.2014r.
w sprawie: przetargu na oddanie w najem lokalu uzytkowego stanowiqcego wtasnosc Gminy
Budziszewice
Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst
jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 ) oraz § 50 Regulaminu Organizacyjnego Urze.du Gminy
Budziszewice ( Zarza.dzenie Nr 3/2011 Wojta Gminy Budziszewice z dnia 25 stycznia 2011r.)

zarza.dzam, co naste,puje

§1
1. Ogtaszam przetarg na wynajem lokalu uzytkowego stanowiqcego wtasnosc Gminy
Budziszewice. Lokal znajduje sie. w budynku Osrodka Zdrowia w Budziszewicach ul. J CH.
Paska 33, potozonego na dziatce 181/8 i powierzchni 2255 m2 ( lokal do wynaje_cia o
powierzchni 119,97 m2).
2. Forma przetargu : ustny nieograniczony
3. Data i godzina przetargu 30.12.2014r. godzina 10 30.
4. Miejsce przetargu - Sala Posiedzeh Urz^du Gminy w Budziszewicach ul. J. CH. Paska 85 , 97212 Budziszewice.
§2
Ustala si$ naste^pujqce warunki przetargu:
1. cena wywotawcza dla najmu lokalu w kwocie:
nie nizsza niz 1.500,00 zt (jeden tysia.c pie_cset zt 00/100).
2. Najnizsze posta^pienie w przetargu wynosi 1% ceny wywotawczej.
3. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wptacenie wadium.
4. Wadium ustala sie. w wysokosci 1.500,00 zt.
5. Wadium nalezy wniesc:
w gotowce na rachunek bankowy, najpozniej w dniu 29.12.2014r.
6. Wadium wptacone przez oferenta, ktory wygrat przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu
najmu, zas pozostatym uczestnikom zwrocone nie pozniej niz przed uptywem trzech dni po
zakonczeniu przetargu.
7. Wadium przepada na rzecz Gminy Budziszewice w przypadku gdy osoba, ktora przetarg
wygrata uchyli sie. od zawarcia umowy najmu lokalu.
8. Zastrzega sie. prawo odstgpienia od przetargu.

§3

Ogtoszenie o przetargu z uwzgle^dnieniem postanowien niniejszego zarzqdzenia zostanie podane do
publicznej wiadomosci najpozniej do dnia 16.12.2014.

§4
Dla
1)
2)
3)

przeprowadzenia przetargu powotuje sie. Komisje, przetargowa. w sktadzie:
Monika Skorzycka - Przewodniczqca
Alina Jarecka-Cztonek
Katarzyna Kowalska-Czlonek

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podje^cia.

