PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu –
teren “Starej Sandecji” w Nowym Sączu pod lokalizację
dwóch ogródków gastronomicznych w 2004 roku.
Część nieruchomości gruntowej objętej Kw Nr 64816 Nowy Sącz, stanowiącej część działki gruntu o
numerze ewidencyjnym 79 w obrębie 88 położonej przy Al. Wolności w Nowym Sączu stanowiącej
fragment “Starej Sandecji” z przeznaczeniem pod dwa ogródki gastronomiczne, każdy o

powierzchni do 200m2 z toaletami wewnątrz ogródka.

WOgródek

gastronomiczny nr 1 – lokalizacja na terenie “Starej Sandecji” w pobliżu
istniejącej kwiaciarni przy Al. Wolności
Wogródek gastronomiczny nr 2 – lokalizacja na terenie “Starej Sandecji” od strony ulicy
Morawskiego

Okres dzierżawy od 20 czerwca 2004r. do 30 września 2004r.
Cena wywoławcza miesięcznego dzierżawnego pod jeden ogródek wynosi
1.480,- zł.
Do wylicytowanego czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT w
wysokości 22%.
Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry, w ratach miesięcznych do 10 dnia
każdego miesiąca.
Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego nie obejmuje kosztów poboru
energii elektrycznej, dostawy wody, wywozu śmieci, podatku od nieruchomości
oraz innych opłat związanych z prowadzoną działalnością.
00
Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2004r. o godzinie 10 w siedzibie Wydziału
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa przy ulicy Szwedzkiej 2, II piętro,
pok. Nr 209.
Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu w wysokości 290,00 zł., należy wpłacić
w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza - Ratusz, pok. Nr 5, najpóźniej w dniu 4 czerwca 2004r.
Dowód wpłaconego wadium uczestnik przetargu winien mieć ze sobą w czasie przetargu.

Wpłacone jedno wadium uprawnia do licytacji czynszu dzierżawnego pod jedną lokalizację
ogródka.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od
podpisania umowy dzierżawy.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie do 10 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ulicy Szwedzkiej 2, II
piętro w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie 444-21-46.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

