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06.05.2014 r. 
 

 
 

 

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY 
 

Informuję, Ŝe w dniu 06.05.2014 r. przeprowadzony został przetarg na dzierŜawę nieruchomości  
wg poniŜszego opisu  

 

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierŜawę terenu pod garaŜ - część działki  
nr 393/4 o powierzchni 16,50 m2 (B) połoŜona w Głuszycy, przy ul. Kolejowej 1 – dzierŜawa na okres 
3 lat: 
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 9,90 zł  

- wadium      1,98 zł 
- przetarg z godz. 100 0  

- działka nie została wydzierŜawiona. 

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierŜawę terenu pod garaŜ - część działki  
nr 393/4 o powierzchni 16,50 m2 (B) połoŜona w Głuszycy, przy ul. Kolejowej 1 – dzierŜawa na okres 
3 lat: 
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 9,90 zł  

- wadium      1,98 zł 

- przetarg z godz. 101 0  
- działka nie została wydzierŜawiona. 

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierŜawę terenu pod garaŜ - część działki  
nr 435/15 o powierzchni 20,00 m2 (B) połoŜona w Głuszycy, przy ul. Bohaterów Getta – dzierŜawa  
na okres 3 lat: 
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 12,00 zł  

- wadium      2,40 zł 

- przetarg z godz. 102 0  
- działka została wydzierŜawiona za cenę 13,00 zł netto 

4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierŜawę terenu pod garaŜ - część działki  
nr 419 o powierzchni 20,00 m2 (B) połoŜona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej – dzierŜawa  
na okres 3 lat: 
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 12,00 zł  
- wadium      2,40 zł 

- przetarg z godz. 103 0  
- działka została wydzierŜawiona za cenę 13,00 zł netto 

Oprócz czynszu DzierŜawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego 
wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie 
uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2010r. Nr 95,  poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy. 

Do cen netto wynegocjowanych w przetargu dolicza się 23% VAT. 

 
 

 
 
Burmistrz Głuszycy 
(-) Alicja Ogorzelec 


