OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
wydzierżawienie na okres 10 lat kort tenisowy wraz z przylegającą do kortu ścianą do nauki gry w
tenisa położony w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego. Powierzchnia terenu objętego
dzierżawą wynosi 1 680 m2 .
Kort usytuowany jest na części działki ozn. nr 2488, ark. m. 39, KW KZ1P/00017841/2 .
Zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Pleszewa działka przeznaczona była pod tereny usług sportu „D.46.US” .
Czynsz płatny miesięcznie do 20 każdego miesiąca. Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek:
1. opłacać podatek od nieruchomości,
2. bezpłatnie udostępnić tereny kortu w wymiarze co najmniej 8 godzin tygodniowo dla
zorganizowanych grup wskazanych przez Miasto i Gminę Pleszew ,
3. bezpłatnie udostępnić korty na imprezy sportowe organizowane przez Miasto i Gminę
Pleszew i jednostki organizacyjne (co najmniej 2 weekendy rocznie).
Dzierżawca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia przed
zawarciem umowy, kaucji na konto Urzędu .
Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku podlega waloryzacji wg. wskaźnika wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.
Kaucja podlega zwrotowi
po zakończeniu umowy pod warunkiem, że wszystkie
zobowiązania wobec wydzierżawiającego są spełnione .
Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu 6 lipca 2012r. o godz. 10.00
w pokoju Nr 118 - I piętro, o godz. 10°°.

Wywoławcza stawka miesięczna czynszu : 150,00 zł + obowiązująca stawka vat.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne . Przedstawiciele osób prawnych
winni posiadać stosowne dokumenty upoważniające do zaciągania zobowiązań na rzecz i w
imieniu firmy.
Uczestynicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu w wysokości
20,00 zł przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew Banku Spółdzielczego w Pleszewie
nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do 2 lipca 2012 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wpłaty
kaucji .
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu do godz.9.45 dowodu
wpłaty wadium (pokój nr 118) .
Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu dzierżawca uchyli się od zawarcia umowy.
Oferentom wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.
Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie Wydziale
Gospodarki Gruntami i Rolnictwa .
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej pod
adresem http:// bip.pleszew.pl
Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (pokój nr
118) .
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