BURMISTRZ BIAŁOGARDU
na podstawie art. 4 pkt 9, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w związku z art. 11a ust. 3 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu.
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Przetarg odbędzie się dnia 4 października 2022 r. o godzinie 10 00 w Urzędzie Miasta Białogard pok. nr 117 – parter.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w gotówce wadium 207,85 zł w terminie do dnia 28 września 2022 r.
na konto budżetu Miasta Białogard: Bank Spółdzielczy w Białogardzie Nr 85 8562 0007 0003 4308 2000 0040.
Wadium winno wpłynąć na konto budżetu miasta najpóźniej w dniu 28 września 2022 r. do godz. 1400.
Minimalne postąpienie stawki rocznej czynszu nie może wynosić mniej niż – 3,00 zł
Osobie, która w wyniku przetargu zostanie dzierżawcą gruntu, wadium zostanie zaliczone na poczet opłaty czynszu dzierżawy.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwionej przyczyny do podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie, Miasto
odstąpi od zawarcia umowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pokój nr 117 – parter, tel. 94 357 91 54.
Ogłoszenie niniejsze wywiesza się do publicznej wiadomości w dniu 7 września 2022 r.
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie
wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Miasto Białogard – Urząd Miasta Białogard można uzyskać na stronie www. bip.bialogard.info w zakładce „RODO”.

