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Ostrzeszów, dn. 16 paŸdziernika 2014r. 

OGR 6845.265.2014

O G £ O S Z E N I E
Dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity tekst Dz. U. z 2014r.
poz. 518 z póŸn. zm.) oraz Zarz¹dzenia nr 84/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 12 wrzeœnia 2014r. w sprawie
przeznaczenia do dzier¿awy nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Siedlikowie  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
KZ1O/00037491/8.
Przedmiotowy grunt w ewidencji gruntów sklasyfikowany jest jako ³¹ki trwa³e-£IV, grunty orne-RV, grunty orne- RIVb. 
Przedmiotowy grunt wydzier¿awia siê  z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Okres dzier¿awy 3 lata. 
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 . Dzier¿awca poza czynszem zobowi¹zany jest op³acaæ podatki oraz inne
zobowi¹zania publiczno-prawne z tytu³u dzier¿awy.
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 24 listopada 2014 r. (poniedzia³ek) 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 20 listopada 2014r (czwartek) do godz. 2400 z dopiskiem: 
PRZETARG NA DZIER¯AWÊ – NA CZÊŒÆ DZIA£KI NR 719 SIEDLIKÓW (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 dzier¿awny p³atny bêdzie do 31 marca 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 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.

Tablica og³oszeñ w siedzibie tut. Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów. 
B U R M  I S T R Z

w.z. mgr in¿. Pawe³ Uœcinowicz
Zastêpca Burmistrza

Ostrzeszów, dn. 16 paŸdziernika 2014r. 

OGR 6845.8.2014

O G £ O S Z E N I E
Dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity tekst Dz. U. z 2014r.
poz. 518 z póŸn. zm.) oraz Zarz¹dzenia nr 79/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 03 wrzeœnia 2014r. w sprawie
zawarcia umowy dzier¿awy na nieruchomoœæ gruntow¹, po³o¿ona we wsi Zaj¹czki  

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: 37453.
Przedmiotowy grunt w ewidencji gruntów sklasyfikowany jest jako: grunty orne-RV. 
Przedmiotowy grunt wydzier¿awia siê  z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Okres dzier¿awy 3 lata. 
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. Dzier¿awca poza czynszem zobowi¹zany jest op³acaæ podatki oraz inne
œwiadczenia publiczno-prawne z tytu³u dzier¿awy.
Burmistrz Miasta i Gminy informuje, ¿e I przetarg ustny nieograniczony na wy¿ej wymienion¹ nieruchomoœæ odbêdzie siê
dnia 24 listopada 2014r (poniedzia³ek) o godz: 11.00 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 20 listopada 2014r ( czwartek) do godz. 2400 z dopiskiem: 
PRZETARG NA DZIER¯AWÊ – NA CZÊŒÆ DZIA£KI NR 153 ZAJ¥CZKI (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 dzier¿awny p³atny bêdzie do 30 listopada 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 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 62732 06 22.

Tablica og³oszeñ w siedzibie tut. Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów. 

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 
(t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.),

zosta³ wywieszony wykaz na nieruchomoœæ gruntow¹ przeznaczona do dalszej dzier¿awy:
- czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 4057 o pow. 120 m2, po³o¿onej w miejscowoœci Ostrzeszów, 
- czêœæ dzia³ki ewidencyjnej  nr 4057 o pow. 228 m2 po³o¿onej w miejscowoœci Ostrzeszów,
- czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 5047 o pow. 343 m2 po³o¿onej w miejscowoœci Ostrzeszów,
- czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 4057 o pow. 576 m2, po³o¿onej w miejscowoœci Ostrzeszów, 
Ww. nieruchomoœci wydzier¿awia siê z przeznaczeniem pod uprawy rolne: warzywniczo-ogrodnicze na okres 1 roku.

- czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 268/7 o pow. 684 m2, po³o¿onej we wsi Potaœnia, obrêb Myje, nieruchomoœæ
wydzier¿awia siê z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres 3 lat.

Informacja pokój nr 26, tel. 62 732 06 22
B U R M  I S T R Z

w.z. mgr in¿. Pawe³ Uœcinowicz
Zastêpca Burmistrza

B U R M  I S T R Z
w.z. mgr in¿. Pawe³ Uœcinowicz

Zastêpca Burmistrza


