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Wójt Gminy Rokietnica

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "ali ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) w związku z art. 13

ust. l oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późniejszymi zmianami).

ogłaszam I przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na

działalność handlową, produkcyjną, usługową. Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona

nieruchomość, która była wyszczególniona w wykazie z dnia 25.06.2014 r.

Lp. Nr dz. KW Pow. Położenie Wadium Cena Przezn. w Termin Opis
wywoławcza MPO zagospodarowania nieruchomości

1 977 Nie 0,67 ha Rokietnica brak 1,50 zł/l m2 + brak Po podpisaniu Była baza SKR w
posiada VAT- umowy dzierżawy miejscowości Rokietnica:

budynek, 0,15 - pomieszczenie biurowe w
zł/l m2 + budynku głównym o pow.
VAT - plac 23,2 m2

- plac na składowanie
materiałów, dojazd do
budynku o now. 1142 m2

1. Oferty pisemne na dzierżawę w/w nieruchomości należy składać w Urzędzie Gminy
Rokietnica (sekretariat), 37-562 Rokietnica 682 w terminie do dnia 25.08.2014 r. godz.
1500.

2. Oferta musi zawierać:
a) dane oferenta: imię, nazwisko (nazwa firmy), NIP, PESEL,
b) adres do korespondencji, numer telefonu,
c) oferowana wysokość netto czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni budynku i

placu,
3. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający jej otwarcie.

Na kopercie umieszcza się napis "Oferta - dzierżawa była baza SKR Rokietnica".
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2014 r godz. 1000 w Urzędzie Gminy Rokietnica /sala

narad/o
6. Organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia przetargu

do chwili jego rozpoczęcia.
7. Szczegółowych informacji o lokalu, warunkach oraz regulamin przetarg można uzyskać w

Urzędzie Gminy Rokietnica pok. nr 24 tel. (16) 6221391 .

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w U.G. Rokietnica.
2. Strona internetowa Gminy Rokietnica.
3. Ala.


