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Burmistrz Koronowa
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie działki położonej w Koronowie- Romanowo
w celu prowadzenia usług turystycznych pn. : „Pole Biwakowe „
1 Przedmiotem wydzierżawienia jest działka o nr ewidencyjnym 1250/5 o pow. 1.7547 ha dla
której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00104818/3 położona
w Koronowie – Romanowo.
2. Przetarg ustny odbędzie się dnia 13 kwietnia 2015 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w
Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 .
3. Cena wywoławcza za dzierżawę gruntu wynosi 20.000.00 zł czynszu rocznego w tym 23%
podatek VAT
4. Wadium w kwocie 2000.00 zł należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Koronowie nr
36 8144 0005 2001 0000 0521 0009 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Koronowie do
dnia 10 kwietnia 2015 r.
5.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet
ceny czynszu dzierżawnego. Zwrot wadium innym uczestnikom przetargu nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
6.Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Koronowo w razie uchylania się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od podpisania umowy dzierżawy.
7.Przetarg przeprowadzi powołana Zarządzeniem Burmistrza Koronowa komisja przetargowa.
8.Kwota postąpienia w przetargu nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej.
9.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników.
10.Burmistrz Koronowa może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Koronowie( pokój nr 3), lub telefonicznie pod nr (052) 3826 426 .
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