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Burmistrz Miasta i Gminy Pilica 

ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica 
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Wyżej wymienioną działkę wydzierżawia się na okres 3 lat. 
Nie wskazuje się granic wydzierżawionych w przetargu działek. 
Protokół z przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy. 

Przetarg odbędzie się 14 sierpnia 2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy, 
ul. Żarnowiecka 46a, pok. nr 15. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w terminie 
do 10 sierpnia 2018 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a, pok. 21 w 
godz. 7.00 - 14.15 lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy BS Wolbrom O/Pilica nr 
83 84500005 0040 0400 0013 0002 również do 10.08.2018r. Za datę wpłaty uważać się będzie 
dzień wpływu pieniędzy na rachunek UMiG w Pilicy. W tytule przelewu należy wskazać numer 
nieruchomości. 
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej: 
- dowód tożsamości (z numerem PESEL) 
- w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do 
reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego. 
- w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą powinna przedłożyć oświadczenie, że status wpisu do Centralnej Ewidencji 
Działalności Gospodarczej jest aktywny, 
- jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału 
pełnomocnictwa wraz z dowodem tożsamości. 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zwraca się niezwłocznie po 
podpisaniu umowy dzierżawy. Uczestnikowi przetargu, który przetargu nie wygrał wadium zwraca 
się niezwłocznie po zamknięciu przetargu. 
Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy. W przypadku nie 
przystąpienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie następuje przepadek wadium. 



Informacji w sprawie niniejszego przetargu udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, 
Referatu Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa, pok. nr 4. pod nrtel. 32/67 35 104. 
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.pilica.bip.jur.pl w zakładce 
przetargi. 

Pilica, dnia 30.07.2018 r. 

(podpis) 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach 
od 31.07.2018 r. do 14.08.2018r. 
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