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Ostrzeszów, dnia  10 czerwca 2014r.
OGR 6845.216.2014

O G £ O S Z E N I E 
Dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomoœciami (t.j. z 2014
r. poz. 518 ), oraz Zarz¹dzenia Burmistrza Nr 34/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zorganizowania
I przetargu ustnego nieograniczonego na dzier¿awê lokalu u¿ytkowego znajduj¹cego siê w budynku OSP
Korpysy zlokalizowanego we wsi Siedlików.

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŒCI
OG£OSZENIE O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

W SPRAWIE DZIER¯AWY LOKALU U¯YTKOWEGO

Przedmiotowa nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Miasta i Gminy Ostrzeszów, przeznaczona jest na
prowadzenie dzia³alnoœci handlowo-us³ugowej. Powierzchnia u¿ytkowa lokalu wynosi 59,16 m2 w sk³ad
której wchodzi czeœæ sklepowa: pomieszczenie o pow: 33,06 m2 i czêœæ magazynowa: pomieszczenie o
pow: 26,10 m2, wraz z prawem swobodnego dojœcia – dojazdu do lokalu mieszcz¹cego siê w budynku
(„OSP” Korpysy) po³o¿onym we wsi Siedlików 141. 
Lokal wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹ i wodoci¹gow¹. 
Przedmiotowy lokal oddany bêdzie w dzier¿awê na okres do 3 lat  z przeznaczeniem na prowadzenie
dzia³alnoœci handlowo-us³ugowej.
Wy³onienie dzier¿awcy nast¹pi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Kwota czynszu ustalonego
w drodze licytacji podlegaæ bêdzie waloryzacji rocznej wg wskaŸnika wzrostu cen towarów i us³ug
podawanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, publikowanego w Monitorze Polskim.
Oprócz czynszu dzier¿awca ponosi³ bêdzie koszt op³at za pobór wody, wywóz nieczystoœci oraz zu¿ycie
energii elektrycznej. Ponadto dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie do uzyskania we w³asnym zakresie
wymaganych prawem zezwoleñ niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœci, zawarcia umowy
ubezpieczenia nieruchomoœci lokalowej, ponoszenia kosztów remontów bie¿¹cych i przegl¹dów
technicznych, ponoszenia wszelkich kosztów zwi¹zanych ze stratami powsta³ymi wskutek niew³aœciwego
korzystania z przedmiotu dzier¿awy, wykonania na w³asny koszt niezbêdnych prac remontowych,
odnowienia lokalu i dokonania w nim napraw po zakoñczeniu dzier¿awy, utrzymania lokalu we w³aœciwym
stanie technicznym i sanitarnym.
Dzier¿awca poza czynszem zobowi¹zany jest op³acaæ podatki oraz inne zobowi¹zania publiczno-prawne
z tytu³u dzier¿awy.
Burmistrz Miasta i Gminy informuje, ¿e I przetarg ustny, nieograniczony na wy¿ej wymienion¹
nieruchomoœæ odbêdzie siê dnia 22 lipca 2014 r. (wtorek) o godz. 10.00 w lokalu Urzêdu Miasta
i Gminy Ostrzeszów, pokój nr 17.
Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winny wp³aciæ wadium w wysokoœci podanej powy¿ej w tabeli na
konto depozytowe Urzêdu Miasta i Gminy nr konta: 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081, najpóŸniej do
dnia 16 lipca 2014 r. (œroda) do godz. 24.00 z dopiskiem „PRZETARG NA DZIER¯AWÊ – DZIA£KA NR 7
- lokal u¿ytkowy” (dowód wp³aty nale¿y okazaæ na przetargu).
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³ zalicza siê na poczet czynszu dzier¿awnego,
a wadium wp³acone przez pozosta³e osoby zwraca siê, nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
zamkniêcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³ od zawarcia umowy
dzier¿awy.
W ci¹gu 21 dni, od daty zamkniêcia przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy dzier¿awy.
Post¹pienie wynosi nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych.
Cena osi¹gniêta w przetargu stanowiæ bêdzie podstawê do ustalenia wysokoœci czynszu dzier¿awnego
za dzier¿awiony grunt. Czynsz p³atny bêdzie do 30 dnia ka¿dego miesi¹ca.
Na przetargu nale¿y przybyæ z dokumentem to¿samoœci oraz nale¿y przed³o¿yæ NIP.
Regulamin przetargu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, pok.
nr 26. Uczestnik przetargu powinien zapoznaæ siê z regulaminem przetargu.
Og³oszenie o przetargu i regulamin przetargu zamieszczone s¹ w Internecie w Biuletynie Informacji
Publicznych Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów, adres strony: www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl
– w zak³adce: obwieszczenia, komunikaty.
Informacja – pokój nr 26, telefon: 62 732-06-22

BURMISTRZ
w.z. mgr in¿. Pawe³ Uœcinowicz

Zastêpca Burmistrza

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ 

w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31,

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomoœciami 
(jedn. tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518)

zosta³ wywieszony wykaz na nieruchomoœæ gruntow¹ przeznaczon¹ do dalszej dzier¿awy na rzecz
dotychczasowego dzier¿awcy 
• po³o¿on¹ w Ostrzeszowie, oznaczon¹ jako dzia³ka ewidencyjna nr 1593 o pow. 0,0137 ha, któr¹
wydzier¿awia siê z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 
Okres dzier¿awy 1 rok.
• po³o¿on¹ we wsi Rogaszyce, oznaczon¹ jako czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 134, o pow. 1,9100 ha, któr¹
wydzier¿awia siê z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 
Okres dzier¿awy 3 lata.

Informacja pokój nr 26, tel. 62 732 06 22

Ostrzeszów, dnia 3 czerwca 2014 r.
GPR 6840.6.2014

O G £ O S Z E N I E 
Dzia³aj¹c na podstawie:
- art. 27, art.. 28 art.. 1- 3 , art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 , art. 40, art. 41 ust. 1, art. 67 ust.1 i 2 , art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomoœciami ( jednolity tekst  Dz. U. Z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póz. zm.),
- § 2 ust. 1, 2 , § 4 ust. 1 – 7, § 6 ust. 1 i 2 § 13 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci  (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.),
- Uchwa³y Rady Miejskiej Nr XLI/258/2014 w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie nieruchomoœci po³o¿onej we wsi Olszyna, gmina Ostrzeszów.
Zarz¹dzenia Nr 24/2014 z dnia 25 marca 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów  z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie I przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onej we wsi Olszyna.

PODAJÊ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŒCI
OG£OSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDA¯ NIERUCHOMOŒCI GRUNTOWEJ

Nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Miasta i Gminy Ostrzeszów. Posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr KZ1O/00049603/4 prowadzon¹ przez S¹d
Rejonowy w Kêpnie. Dzia³ III i IV ksiêgi nie zawiera ¿adnych wpisów. Opisana nieruchomoœæ nie jest przedmiotem postêpowania egzekucyjnego i
zabezpieczaj¹cego. Opisana nieruchomoœæ jest zagospodarowana rolniczo, wydanie przedmiotu przetargu nast¹pi po zebraniu plonów. 
Przedmiotowa nieruchomoœæ nie jest objêta planem zagospodarowania przestrzennego. Dla  dzia³ki ew. 148/1 opracowano decyzjê Burmistrza Miasta
i Gminy Ostrzeszów o warunkach zabudowy nr GPO-6730.92.2012 z dn. 29.10.2012 r. 
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje, ¿e I przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomoœæ odbêdzie siê  25 lipca 2014 r. (pi¹tek) o
godz. 10.00 w lokalu Urzêdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, przy ul. Zamkowej 31, pokój nr 17.
Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winny wp³aciæ wadium w wysokoœci : 4.715,00 z³ (s³ownie: cztery tysi¹ce siedemset piêtnaœcie z³otych 00/100) na konto
depozytowe Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów w Banku zachodnim WBK SA I/Oddzia³ Ostrzeszów, nr konta: 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081, najpóŸniej
do dnia  21 lipca 2014 r. z dopiskiem: „I przetarg Olszyna’’ (dowód wp³aty nale¿y okazaæ na przetargu). Do przetargu zostan¹ dopuszczeni tylko oferenci, których
wp³aty znajd¹ siê na koncie depozytowym do dnia 21 lipca 2014 r. do godz. 24.00.
O wysokoœci  post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1 % ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. Cena sprzeda¿y nieruchomoœci p³atna jest przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzêdu Miasta i Gminy
Ostrzeszów w BZ WBK SA I /Oddzia³ Ostrzeszów nr konta: 25 1090 1173 0000 0000 1700 5753.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia, a wadia wp³acone przez pozosta³e osoby zwraca siê
nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty zamkniêcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³ od zawarcia umowy. Cena wywo³awcza nieruchomoœci zawiera 23%
podatku VAT. W ci¹gu 21 dni od daty zamkniêcia przetargu zostanie ustalony  termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzeda¿y nieruchomoœci. Na
przetarg nale¿y przybyæ z dokumentem to¿samoœci oraz nale¿y przed³o¿yæ nr NIP. Osoby prawne winny przed³o¿yæ aktualny odpis  z Krajowego Rejestru
S¹dowego. Regulamin przetargu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, pokój nr 26. Uczestnik
przetargu powinien zapoznaæ siê z regulaminem przetargu. Og³oszenie i regulamin przetargu zamieszczone s¹ w Biuletynie Informacji Publicznych Urzêdu
Miasta i Gminy Ostrzeszów: adres strony:  www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl, w zak³adce:  obwieszczenia, komunikaty.
Organizator przetargu mo¿e przetarg odwo³aæ z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwo³aniu zostanie og³oszona w formie w³aœciwej dla
og³oszenia o przetargu.
Informacja – pokój nr 26, telefon 62 732-06-22

BURMISTRZ
w.z. mgr in¿. Pawe³ Uœcinowicz

Zastêpca Burmistrza

Ostrzeszów, dnia  30  maja 2014 r.
OGR 6845.142dz.2014

O G £ O S Z E N I E 
Dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014, poz. 518), oraz Zarz¹dzenia Burmistrza
Nr 8/2014 z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie przeznaczenia do dzier¿awy nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Ostrzeszowie i og³oszenia I przetargu. 

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŒCI
OG£OSZENIE O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W SPRAWIE DZIER¯AWY NIERUCHOMOŒCI

Przedmiotowa nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Miasta i Gminy Ostrzeszów, posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr KW nr KZ1O/00038324/4. Przedmiotowy
grunt wydzier¿awia siê z przeznaczeniem pod gara¿ tymczasowy- nie zwi¹zany trwale z gruntem.  Przedmiotowy grunt  w m.p.z.p. miasta Ostrzeszowa oznaczo-
ny jest symbolem KU- teren urz¹dzeñ i us³ug komunikacyjnych. Okres dzier¿awy 3 lata. 
Wy³onienie dzier¿awcy nast¹pi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Kwota czynszu ustalonego w drodze licytacji podlegaæ bêdzie walo-
ryzacji rocznej wg wskaŸnika wzrostu cen towarów i us³ug podawanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, publikowanego w Monito-
rze Polskim. Dzier¿awca poza czynszem zobowi¹zany jest op³acaæ podatki oraz inne zobowi¹zania publiczno-prawne z tytu³u dzier¿awy. Ponadto dzier-
¿awca zobowi¹zany bêdzie do uzyskania we w³asnym zakresie wymaganych prawem zezwoleñ niezbêdnych do postawienia gara¿u. Na nieruchomo-
œci znajduje siê blaszany gara¿ nie przedstawiaj¹cy wartoœci handlowej, który mo¿e byæ rozebrany przez dzier¿awcê na w³asny koszt lub w inny spo-
sób wykorzystany. Graficzny obraz nieruchomoœci przeznaczonej do dzier¿awy przedstawiony jest na za³¹czniku do og³oszenia. 
Burmistrz Miasta i Gminy informuje, ¿e I przetarg ustny nieograniczony na wy¿ej wymienion¹ nieruchomoœæ odbêdzie siê dnia 21 lipca 2014r.(po-
niedzia³ek) o godz. 10.00 w lokalu Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów, pokój nr 17.
Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winny wp³aciæ wadium w wysokoœci podanej powy¿ej w tabeli na konto depozytowe Urzêdu Miasta i Gminy nr
konta: 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081, najpóŸniej do dnia 16 lipca 2014 r. (œroda) do godz. 24.00 z dopiskiem „PRZETARG NA DZIER¯AWÊ
– NA CZÊŒÆ DZIA£KI NR 2286/2” (dowód wp³aty nale¿y okazaæ na przetargu).
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³ zalicza siê na poczet czynszu dzier¿awnego, a wadium wp³acone przez pozosta³e osoby
zwraca siê, nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty zamkniêcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³ od zawarcia umowy dzier¿awy.
W ci¹gu 21 dni, od daty zamkniêcia przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy dzier¿awy.
Post¹pienie wynosi nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cena osi¹gniêta w przetargu stanowiæ bêdzie podstawê do ustalenia wysokoœci czynszu dzier¿awnego za dzier¿awiony grunt. Czynsz p³atny bêdzie
do 30 sierpnia ka¿dego roku. 
Na przetargu nale¿y przybyæ z dokumentem to¿samoœci oraz nale¿y przed³o¿yæ NIP.
Regulamin przetargu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, pok. nr 26. Uczestnik przetargu powinien zapo-
znaæ siê z regulaminem przetargu.
Og³oszenie o przetargu i regulamin przetargu zamieszczone s¹ w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznych Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów,
adres strony: www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl – w zak³adce: obwieszczenia, komunikaty.
Informacja – pokój nr 26, telefon: 62 732 06 22

BURMISTRZ
w.z. mgr in¿. Pawe³ Uœcinowicz

Zastêpca Burmistrza

BURMISTRZ
w.z. mgr in¿. Pawe³ Uœcinowicz

Zastêpca Burmistrza


