
Wójt Gminy Miedźno 
Ogłasza 

Przetarg ustny nieograniczony 
na najem nieruchomości położonej w IZBISKACH 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości: 
Księga wieczysta nr KW CZ2C/00020535/4, 
Jednostka ewidencyjna (240604_2) Miedźno, powiat kłobucki, obręb Izbiska (0002),                     
karta mapy 3, nr działki 132/2 o pow. 4412 m2 w tym teren zabudowy 966 m2, pozycja rejestrowa 
G.148, właściciel Gmina Miedźno. 
Opis nieruchomości- nieruchomość będąca przedmiotem postępowania przetargowego 
położona jest w Izbiskach numer 85, zbudowana budynkiem (po byłej szkole).  
Do wynajmu wytypowano pięć pomieszczeń: 1) o powierzchni 30,86m2, 2) o pow.16,32m2,                       

3) o pow.12,00m2 4) opow.11,34m2, 5) o pow.3,62m2 łączna powierzchnia lokali 74.14 m2. 
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: oznaczona symbolem 1 MN, 
RM, DG, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa usługi, zabudowa związana z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, urządzenia infrastruktury technicznej.       
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest obciążona ograniczonymi prawami     
rzeczowymi. Dział III nosi zapis: służebność gruntowa bezpiecznego przejazdu i przechodu 
przez działki nr 133/1 i 132/2 do drogi publicznej D-236; strony południowej działek, 
trzymetrowym pasem na szerokości około 26 metrów i na długości około 70 metrów strony 
południowo – zachodniej działki nr 132/2 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 132/1 
wpisanej w księdze wieczystej KW 30984. Na podstawie oświadczenia złożonego przy umowie 
sprzedaży. 

 
 2.  Przetarg odbędzie się w dniu 08.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy            

   Miedźno ul. Ułańska nr 25 w sali nr 7, o godz. 1000     
  Cena wywoławcza dla przeznaczonej w najem nieruchomość stanowi kwotę  
  11,10 zł/m2 (netto) za lokale pod działalność gospodarczą o łącznej pow.  
  74,14 m2 plus 23% podatku VAT,    

   
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 15% ceny           

wywoławczej, czynszu miesięcznego tj. w kwocie 12,76 zł. Wpłacając wadium należy wskazać 
numer działki, będącej przedmiotem najmu na konto  Gminy Miedźno  
Nr 73825910142001000005500006, Bank Spółdzielczy w Popowie, Oddział w Miedźnie 
ul. Słoneczna 4, które należy wpłacić nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu.  
Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 05.04.2016 roku oznacza, że jest to ostatni dzień      
wpływu środków na konto bankowe gminy. 

      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu 
za najem. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy najmu. 

       Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane nie później niż przed upływem trzech                       
dni od rozstrzygnięcia przetargu. 

  4.  Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźno przy 
ul. Ułańskiej 25, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Izbiska, oraz opublikowane jest na stronie 
Internetowej Gminy  www.bip.miedzno.akcessnet.net., szczegółowe informacje można uzyskać w 
Urzędzie Gminy Miedźno Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokoju nr 3 lub pod nr 
telefonu 34 317 80 10 wew. 32 w godzinach pracy urzędu. 
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     Termin ogłoszenia od 07.03.2016 do 08.04.2016. na 30 dni. 

http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/

