
Załącznik nr 10 do Zarządzenia  Nr 11/2021 
Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                                                                                                                                z dnia 11.03.2021 r. 
                                                                                                                          

O G Ł O S Z E N I E 
 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na 
dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na prowadzenie 
działalności gospodarczej tj. handel, gastronomia w Boszkowie - Letnisku w  terminie  od 01.06. do 
31.08. w latach: 2021, 2022. 

I. Przedmiotem przetargu jest część działki nr 647/18 – stanowisko nr 5 zapisanej w KW 
PO1L/000 63681/6. 

II. Powierzchnia terenu przeznaczonego na dzierżawę wynosi 10m2. 
III. Cena  wywoławcza wynosi  920 zł netto / 10m2 za rok. Do ceny osiągniętej w przetargu 

doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. 
Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. 

IV. Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. o godz. 930 w salce masońskiej Urzędu Gminy  
Włoszakowice przy  ul. Kurpińskiego 29. 

V. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% 
ceny wywoławczej w terminie do 15 kwietnia 2021 r. do godz. 1400   na konto Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji BS Włoszakowice 11 8661 0009 2001 0000 4154 0001 

VI. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji. 

VII. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet czynszu 
dzierżawnego.  Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg 
wygrała uchyli się od zawarcia umowy. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po 
zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia 
przetargu. 

VIII. Zwycięża przetargu zobowiązany będzie do uiszczenia uzyskanej kwoty czynszu 
dzierżawnego do dnia 31 lipca każdego roku. 

IX. Wylicytowany czynsz roczny zostanie w roku 2022 zrewaloryzowany o średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

X. Przeznaczona do wydzierżawienia nieruchomość nie jest uzbrojona w media (tj. przyłącze 
prądu, sieć wodno - kanalizacyjną). Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zapewnia dostępu 
do mediów. 

XI. Mapa z oznaczoną części nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę stanowi załącznik 
niniejszego ogłoszenia. 

XII. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać w dniu przetargu: dowód tożsamości, 
potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP oraz:  

a) W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, 

b) W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona 
do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z 
Krajowego Rejestru Sądowego 

c)     Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w 
przetargu. 

XIII. Szczegółowych informacji dot. warunków dzierżawienia w/w nieruchomości udziela Gminny 
Ośrodek sportu i Rekreacji, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, telefon: 65 5 25 
29 64 

     
 

Kierownik 
 

                                                                                                                                       Arkadiusz Szymczak 



 


