
O G Ł O S Z E NI E 
WÓJT GMINY MURÓW OGŁASZA 

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za wynajem lokalu 
uŜytkowego połoŜonego w Starych Budkowicach przy ul. 

Wołczyńskiej 2  

 
przetarg odbędzie się w dniu 

28 września 2011 r. (środa) o godz. 10.00 
w siedzibie  Urzędu Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2, pokój nr 14 

 
Przedmiotem przetargu jest lokal uŜytkowy o łącznej pow.192,13 m2  
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej 
 

Cena wywoławcza za 1m2  lokalu wynosi 
6,50 zł + podatek VAT 

 
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne lub prawne, które do dnia 
23 września 2011 r. wpłacą wadium w wysokości 1.540 zł na konto BS 
Łubniany Nr 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003  
Przetarg zostanie uznany za zakończony jeŜeli przynajmniej jedna osoba 
biorąca udział w przetargu zalicytuje cenę wywoławczą powiększoną o 
minimalne postąpienie wynoszące 1 zł. 

Czas wynajmu 10 lat. 
 
Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia 
z przetargu: dokument toŜsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; 
oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji 
działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego 
wynika status prawny, sposób reprezentacji, a takŜe imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie 
potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoba przystępująca do 
przetargu wyraŜa tym samym zgodę na jego warunki. 
Osoba, która wygra a nie przystąpi do zawarcia umowy traci wpłacone 
wadium na rzecz Gminy Murów, pozostałym uczestnikom wadium zostanie 
zwrócone po przetargu. 
 
Prace remontowe polegające na przystosowaniu lokalu do prowadzenia 
działalności najemca wykona na własny koszt. 
 
Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela pracownik Urzędu Gminy w 
Murowie ul. Dworcowa 2 pok. 13 tel. (77)4214034 w 114 
 
Wójt Gminy Murów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z 
uzasadnionej przyczyny. 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń             Wójt Gminy  
Urzędu Gminy w Murowie w terminie      /-/ Andrzej Puławski 
od 26.08.2011r. do 25 09.2011r. 


