
OGŁOSZENIE NR RO.0050.035.2019
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 27 września 2019 r.

Burmistrz Miasta Pyskowice ogłasza:

I ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości gruntowej Gminy 
Pyskowice, stanowiącej część działki nr 1406/13 o powierzchni 32 m2, objętej KW Nr  GL1G/00066378/7 
(bez obciążeń i zobowiązań). Nieruchomość jest położona w Pyskowicach w podwórku posesji ul. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego 34 (km. 6 obręb Pyskowice).

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
ozn. symbolem planu 5MU. Celem dzierżawy jest murowany garaż o powierzchni 16 m2 i grunt pod 
garażem o powierzchni 16 m2.Wywoławcza roczna stawka czynszu ustalona została na podstawie 
zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ.0050.166.2019 z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie 
przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 
1406/13 położonej w Pyskowicach przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 34 oraz ogłoszenia wykazu 
wydzierżawianej nieruchomości, powołania komisji przetargowej, a także zatwierdzenia regulaminu 
przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości i wynosi 11,00 zł netto rocznie za 1m2 
powierzchni gruntu.  Wadium w wysokości 70,00 zł ( w pieniądzu). Do wylicytowanej stawki czynszu 
zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%.Przetarg na w/w nieruchomość 
odbędzie się 20.11.2019r. o godz. 10.00 w sali przeszklonej na II piętrze pokój nr 325 Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest 
wpłata wadium z konkretną adnotacją najpóźniej do dnia 14.11.2019r. przelewem na konto budżetu miasta 
nr  59 1020 2528 0000 0002 0480 4862 w Banku PKO BP S.A. Warunek wniesienia wadium uważa się za 
spełniony, gdy środki pieniężne znajdą się na rachunku organizatora przetargu najpóźniej w dniu 
14.11.2019r. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który wygra przetarg będzie zarachowane na 
poczet czynszu dzierżawnego. Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. 32/3326074, 32/3326072. Do 
przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie 
i wymaganej wysokości. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zobowiązany będzie do zawarcia 
umowy dzierżawy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu. Jeżeli uczestnik przetargu, który 
wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, umowa  zostanie zawarta z kolejnym 
uczestnikiem przetargu, który zaoferował najkorzystniejszą spośród pozostałych uczestników wysokość 
stawki czynszu dzierżawnego. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.    
Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat 
gliwicki, wywieszone na tablicy ogłoszeń (II piętro) w budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. 
Strzelców Bytomskich 3 oraz umieszczone na stronach internetowych Urzędu.
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