
O G Ł A S Z A
nieograniczony przetarg ustny 

na wydzierżawienie następującej nieruchomości gminnej:

Działka o numerze ewidencyjnym 79, obręb Tomice;
Położenie nieruchomości – Tomice;
Dla  nieruchomości  urządzona  jest  księga  wieczysta  KW  PO1S/00034855/1 
prowadzona przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.;
Klasyfikacja gruntu – nieużytek (N), na którym znajduje się zbiornik wodny;
Powierzchnia do wydzierżawienia – 0,2700ha;
Okres dzierżawy – 15 lat;
Przeznaczenie nieruchomości – staw. 
Informacja  dodatkowa  –  dnia  20.12.2002r.  Starosta  Poznański  wydał  pozwolenie 
wodno  prawne  nr  OS-V-6223-14-1/2002  na  szczególne  korzystanie  z  wód  rowu 
melioracji wodnej St-49-4 tj. na pobór wody ze zbiornika znajdującego się na działce 
nr 79.
Minimalny roczny czynsz dzierżawny wynosi 300,00zł brutto 
Wadium wynosi 50,00zł 
Minimalne postąpienie wynosi 10,00zł

Zadeklarowany  w  wyniku  przetargu  roczny  czynsz  dzierżawny  będzie  podlegał 
corocznej  waloryzacji  w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i 
usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, 
co nie będzie wymagało podpisania kolejnych aneksów do umowy dzierżawy.

Warunki przetargu:
Przetarg odbędzie się 24 czerwca 2015r. (środa) od godz. 9.00 w sali sesyjnej 

Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ulicy Poznańskiej 11. 

Wadium należy wpłacić do dnia  22 czerwca 2015r. w pieniądzu na konto 
Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew.

Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od 
dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

Wadium wpłacone  przez  osobę,  która  wygra  przetarg  zaliczone  zostanie  na 
poczet przyszłego czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę 
od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

Przetarg  z  ważnej  przyczyny  może  zostać  odwołany  o  czym  niezwłocznie 
poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew 
przy ul. Poznańskiej 11 - pokój nr 15, tel. (61) 8197 149.

Ogłoszenie  zostało zamieszczone na stronie  internetowej  www.steszew.pl w 
zakładce  BIP,  wywieszone  na  tablicy  ogłoszeń  urzędu  oraz  w  sołectwach  gminy 
Stęszew. 
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http://www.steszew.pl/

