O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, oznaczonej numerami działek 114 i 157, poł. w obr. Garbicz, gm. Torzym,
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na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, zaliczonej do śródlądowych wód powierzchniowych stojących, pokrytej
wodami jeziora Kręcko, położonej w granicach działek: 114 o pow. 31,92 ha i 157 o pow. 22,85 ha (łącznie 54,77 ha),
w obrębie Garbicz, gm. Torzym, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie prowadzi księgę wieczystą nr GW1U/00025306/3.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11:00
w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a (sala narad – I piętro, pokój nr 206).
Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 5.500,00 zł netto, wadium – 1.000,00 zł
Do stawki czynszu dzierżawnego uzyskanego w wyniku przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości
obowiązującej w dniu sprzedaży.
Czynsz płatny będzie w terminie do 30 czerwca każdego roku za dany rok. Za pierwszy rok dzierżawy termin płatności
czynszu ustalony zostanie odrębnie w umowie.
Czynsz może być aktualizowany od dnia 1 stycznia roku następnego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat. Dzierżawca zobowiązany będzie do użytkowania wód zgodnie
z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 2268 ze zm.) oraz zasadami racjonalnej gospodarki rybackiej.
W ewidencji gruntów nieruchomość sklasyfikowana jest jako ,,Ws” – grunty pod wodami powierzchniowymi
stojącymi. Dla nieruchomości nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działki położone są na obszarze oznaczonym jako użytki rolne i lasy.
Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wadium w gotówce na konto Starostwa
Powiatowego w Sulęcinie - Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim Oddział w Sulęcinie nr 33 8369 0008 7109 1822 2000
0070 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie ul. Lipowa 18a do dnia 19 czerwca 2019 r.
Za termin wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu pieniędzy na wskazane wyżej konto.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później
niż przed upływem 3 dni.
Postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
(tj. 55,00 zł).
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W terminie 21 dni osoba ustalona jako dzierżawca będzie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się ze stanem technicznym (obejrzenie nieruchomości) oraz
stanem prawnym nieruchomości (dokumentacja) w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie ul. Lipowa 18a, pokój
nr 204, telefon 95 755 52 43 wewnętrzny 23 lub 45, gdzie można również uzyskać szczegółowe informacje dotyczące
przetargu.
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