
BURMISTRZ GŁOGÓWKA
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego-garażu stanowiącego 
własność Gminy Głogówek;

1. Lokal użytkowy-garaż położony w Głogówku, przy ul. Skargi 12 na działce nr 566/2 mapa 6 obręb
Głogówek. Przedmiotowa nieruchomość stanowi garaż – murowany, posadzka betonowa, papowe
poszycie dachowe, posiada dwa okienka dwuskrzydłowe oraz dwuskrzydłową bramę wyjazdową.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. 
Nieruchomość zostanie oddanie w najem na czas nieokreślony. 
Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi  2,50  złotych/1m2  miesięcznie  plus  podatek  VAT
w ustawowej wysokości.     
__________________________________________________________________________

Podana wartość za najem lokalu użytkowego stanowi cenę wywoławczą.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się

 dnia 19 lipca 2018 roku (czwartek) o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku, ul. Rynek nr 1 – ratusz – sala posiedzeń.

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wniesienie  gotówką  wadium  w  wysokości
rocznego czynszu za najem nieruchomości tj. 600,00 złotych (słownie: sześćset złotych 00/100) na
konto Gminy Głogówek nr 35 89040001 1000 0000 4819 0007 Banku Spółdzielczego w Głogówku
lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Głogówku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12
lipca 2018 roku. Wadium wpłacane w kasie Urzędu należy wpłacić do godziny 1430 dnia 12 lipca
2018 roku (czwartek).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w podanym wyżej terminie
wpłaciły wymagane wadium. Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium na konto bankowe winni
okazać  dowód  wpłaty  wadium.  Przedstawiciele  osób  prawnych  winni  być  wyposażeni
w odpowiednie pełnomocnictwa.

Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  wygrał  przetarg  zaliczone  zostanie  na  poczet
czynszu za najem danej nieruchomości (lokalu użytkowego). Wadium to ulega przepadkowi w razie
uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu. Pozostałym uczestnikom
przetargu  wadium  zostanie  zwrócone  po  zamknięciu  przetargu  lub  jego  odwołaniu,  jednak  nie
później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania.

Każdy  uczestnik  przetargu  przed  jego  rozpoczęciem  jest  zobowiązany  zapoznać  się  z  
regulaminem i warunkami przetargu składając do akt stosowne oświadczenie.

Burmistrz Głogówka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny
informując o tym w formie właściwej o przetargu.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela Referat
Gospodarki Nieruchomościami, Lokalami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. (77) 40 69 922.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogówku na okres
od dnia 18 czerwca 2018 roku do dnia 19 lipca 2018 roku.

Ogłoszenie zamieszczone zostało również na stronie internetowej Urzędu: www.bip.glogowek.pl

Głogówek, dnia 18 czerwca 2018 roku
BURMISTRZ GŁOGÓWKA
/-/ ANDRZEJ KAŁAMARZ
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