PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto
Rzeszów, położonej w Rzeszowie przy ul. Broniewskiego 5A, oznaczonej jako część
działki nr 1166 obręb 213 o pow. 36a 00m2, obj. KW RZ1Z/00027501/3 zabudowanej
budynkiem użytkowo-gospodarczym oraz 4 kortami tenisowymi, przeznaczonej pod
działalność rekreacyjno-sportową.
Kwota wywoławcza kwartalnego czynszu netto: 2700,00 zł (plus podatek VAT
w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury).
Wysokość wadium: 1 000,00 zł
Warunki dzierżawy:
1. Okres dzierżawy – 10 lat.
2. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – działalność rekreacyjno-sportowa.
3. Termin wnoszenia czynszu – za I kwartał do 28 lutego, za pozostałe do końca
pierwszego miesiąca danego kwartału.
4. Warunki zmiany wysokości czynszu: kwota czynszu będzie podwyższana wg
średniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok
poprzedni w przypadku wskaźnika dodatniego zgodnie z komunikatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Monitorze Polskim.
5. Dodatkowe warunki dzierżawy, zawarte w projekcie umowy można uzyskać
w godz. 800-1500 w siedzibie Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Plac
Ofiar Getta 3, pokój nr 17, tel. (17) 87-54-718.
6. Termin zawarcia umowy dzierżawy – 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 1000 w budynku Biura
Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa ul. Plac Ofiar Getta 3 – pokój nr 22.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, najpóźniej do dnia
27 lipca 2020 r. przelewem na konto Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
PKO Bank Polski SA I O w Rzeszowie nr 93 1020 4391 0000 6202 0144 9883.
Kwota wadium wpłacona przez uczestnika przetargu który przetarg wygrał, zalicza
się na poczet czynszu dzierżawnego, w przypadku uchylenia się przez tę osobę
od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu,
nie później niż w terminie 3 dni.
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