BURMISTR,Z folIASTA
Redy.

Zaruądzerue Nľ GN 5 12003
lłurmĺstlzaľliasta Redy
z dnĺł31.0ĺ. 200J ľ.
w spľawie ogłoszłnia drugiego pisemnego przetargr nieograniczonego na najem
nieruchomości złbutlowenvch położonvch w Redzie pruy ul. Ceynowy 2 A i ul' Puckiej 9
Á stanowĘvch własnoŚć Gnriny .t!ĺiasta Redy .
Na pxlstalł'ie art. _30 ust. 2 pkt. 3 ust.rĺlT z clĺria 8 marca l99t] ľ o sanrorządzie grniruryrrr
ĺjeĺlłrclitytekst Dz. t]. z 2l.X)l r'' Nľ 14Ż poz. 1591 zdalszyrnr aniarrami ) oraz art. 38 ust. l
i 2, art'. 40 ust. 1 pkt. 3 i ust .3 ustĺwy z dtlila 2l sierpnia |997 r o gospoĺlarce
nieruchomościami ( jednolity tekst Dz' U. z ]00(} r. Nľ 46 poz,54-1 z,dllsrymi anianami) , 5S 2
ust, l $ 4, $.6ust. l, $ E RozporzadzeniaRadyMinistrow z 13 st.vczĺlia 1998ľwsprawie
szczegďowvch z.asad i tĺ,vbu pľzepÍowadzania przetäľgolilna zbycie nieruchomosci
stanowiących lł,łastroŚéSkaĺbu Panstwa lub rvłasnoścGmiĺly (Dz.LI. Nr 9 z 1998 ľ pĺrz. 30 )
Runnistz Miasta Redy zaľz1dzr co ĺurstępuje
:

$ r.

ogłasza drugi piserury przetaĺg ľieogľarriczorrJ- na

Ęern

eruchorntrŚci zabudowanycľl

położon-vch u. Redzie rra cele lrarrdlorvo-usługorve, biura , ruägaz}ĺlrJr. lrurtorłrrie

1.Przy ul. Puckiej 9ĺ\ - lokal uzytkoły o polł.ieľzcłuú28l n 2 znajdujący się rv budynlru rra
działce oznaczonej nÍ 2,4_1/3 obr.2 KW 3a972' ' Naje'm na olĺ.res 3 lat od daĘ zał'arcia
łtfiILrwy. W\'soktrśc cŁvtlszu miesíeczneqo lv_vnosi _3.-s0tl- zł netto. Kaucja rv rwsol:ości
1 ruiesięcareso cz-Y_tlrlzu lrrrrtto . Wadirrnr w u*sokoŚci 700. zł.
2. Plą, ul. Ceylrowy 2 A _ bud;.ngę uą'tkowy ĺr powierzcluú 98lŕ poloeorr5. na działce
oznaczonej nr.ó9li_5' Najeĺn na okres 2 lat crl dat}'zarvarcia umouv. WvsokoŚc czynsnr
miesięcznego wynosi.Ę00- zł netto . Kaucja w rľvstrkoŚci 2 miesiecrłrego cĺ.._-vnszłl brutto
.

\AraĺJiuur w wvsokĺ-rśgi160. zł.

$2

CzęsĆ jarr'ĺra pÍzetaÍgu rxlbędzie się rv dniu 0_3_ marca 2()0-ą ľ o godz.l luu rľ Uľzędzíe
IV1iasta wReĺlzie ul. Pucka 9' Wyłorrienie Najerncy rrastąri spoŚrrd rrajkorz'vstĺuejsze1
propozycji wyrükaiącej ze zŁożotla ofeľĘ.
2' Skladanie ot'eľt w terminie do dnia 28 lutego 20o3 r ĺlo godz. l5oo pok. 16 (selaetariat tNf)
.ą Wpłata waĺĺiumw gotowce rv kasie tINI do ĺlnia 28 lutego 200] r do gc-dz.1500 .
1.

$i

Pľzetarg przeplolvadzi Korlrisja Pr-zetargowa w skłaclzie :
!. (harynĺ Chĺeb'rra - Przerr'cxlniczący
_ człorrek
2. f)ĺrrtrta Kreft
-1. kena Kolakowska - czlonek

l.1

C)głoszenie o pľzetargu podane zostatúe do publicznej wiadruuĺ-rŚci rv pľasie . T'\r lokalrre-i
OraZ ilL tatllicach ogłosz.en'
$_s

7arząclzenie r.vchcxlzi rv z}-cie z ĺlniem pocjęcia

UÍtM IS
nisłaĺu

z

