DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PILE
ogłasza
przetargi ustne nieograniczone na najem gruntu i zakup prawa do nakładów poniesionych
na wybudowanie domków wypoczynkowych położonych na terenie
Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotki w Pile
Przedmiotem przetargów ustnych nieograniczonych jest najem określonych w pkt 1-5 tabeli części
nieruchomości oraz zakup prawa do nakładów poniesionych na wybudowanie znajdujących się na nich
domków wypoczynkowych:
Położenie
nieruchomości

1.

Oznaczenie nieruchomości wg
księgi wieczystej i katastru,
powierzchnia do najmu

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób
jej zagospodarowania

Cena wywoławcza prawa do
nakładów oraz wysokość
czynszu najmu1

Wysokość
wadium

Działka „05” + domek typu „72”

Piła,
nad Jeziorem
Płotki

cena wywoławcza prawa do
działka „05” zabudowana jest domkiem nakładów:
wypoczynkowym typu „72”
o powierzchni użytkowej 65,84 m2
działka oznaczona
130 000,- zł
geodezyjnie nr 37/1 (część) własność: Gmina Piła
obręb 10
trwały zarząd: Miejski Ośrodek Sportu
wysokość czynszu najmu
i Rekreacji w Pile
(rocznie):
powierzchnia do najmu:
działka przeznaczona jest do najmu na
358,00 m2
cele rekreacyjno-wypoczynkowe
na mapie informacyjnej:
okres najmu: 25 lat
działka „05”
1.090,- zł
księga wieczysta nr
PO1I/00004760/0

6 500,- zł

Rodzaj przetargu: czwarty przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się 20 sierpnia 2015r.;
II przetarg odbył się 30 września 2015r.;
III przetarg odbył się 18 lutego 2016r.).
2.

Działka „06” + domek typu „72”

Piła,
nad Jeziorem
Płotki

księga wieczysta nr
PO1I/00004760/0

cena wywoławcza prawa do
działka „06” zabudowana jest domkiem nakładów:
wypoczynkowym typu „72”
o powierzchni użytkowej 65,84 m2

działka oznaczona
geodezyjnie nr 37/1 (część) własność: Gmina Piła
obręb 10
trwały zarząd: Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Pile
powierzchnia do najmu:
działka przeznaczona jest do najmu na
478,93 m2
cele rekreacyjno-wypoczynkowe
na mapie informacyjnej:
okres najmu: 25 lat
działka „06”

130 000,- zł
wysokość czynszu najmu
(rocznie):

1 200,- zł

Rodzaj przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się 18 lutego 2016r.).

1

Zawierają podatek VAT w stawce 23 %.

6 500,- zł

Położenie
nieruchomości

3.

Oznaczenie nieruchomości wg
księgi wieczystej i katastru,
powierzchnia do najmu

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób
jej zagospodarowania

Cena wywoławcza prawa do
nakładów oraz wysokość
czynszu najmu1

Wysokość
wadium

Działka „14” + domek typu „61”

Piła,
nad Jeziorem
Płotki

księga wieczysta nr
PO1I/00004760/0

cena wywoławcza prawa do
działka „14” zabudowana jest domkiem nakładów:
wypoczynkowym typu „61”
o powierzchni użytkowej 56,90 m2

działka oznaczona
geodezyjnie nr 37/1 (część) własność: Gmina Piła
obręb 10
trwały zarząd: Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Pile
powierzchnia do najmu:
działka przeznaczona jest do najmu na
339,74 m2
cele rekreacyjno-wypoczynkowe
na mapie informacyjnej:
okres najmu: 25 lat
działka „14”

5 500,- zł

110 000,- zł
wysokość czynszu najmu
(rocznie):

1 070,- zł

Rodzaj przetargu: czwarty przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się 20 sierpnia 2015r.;
II przetarg odbył się 30 września 2015r.;
III przetarg odbył się 18 lutego 2016r.)
4.

Działka „15” + domek typu „61

Piła,
nad Jeziorem
Płotki

księga wieczysta nr
PO1I/00004760/0

cena wywoławcza prawa do
działka „15” zabudowana jest domkiem nakładów:
wypoczynkowym typu „61”
o powierzchni użytkowej 56,90 m2

działka oznaczona
geodezyjnie nr 37/1 (część) własność: Gmina Piła
obręb 10
trwały zarząd: Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Pile
powierzchnia do najmu:
działka przeznaczona jest do najmu na
449,21 m2
cele rekreacyjno-wypoczynkowe
na mapie informacyjnej:
okres najmu: 25 lat
działka „15”

5 500,- zł

110 000,- zł
wysokość czynszu najmu
(rocznie):

1 170,- zł

Rodzaj przetargu: czwarty przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się 20 sierpnia 2015r.;
II przetarg odbył się 30 września 2015r.;
III przetarg odbył się 18 lutego 2016r.)
5.

Działka „16” + domek typu „61”

Piła,
nad Jeziorem
Płotki

księga wieczysta nr
PO1I/00004760/0

cena wywoławcza prawa do
działka „16” zabudowana jest domkiem nakładów:
wypoczynkowym typu „61”
o powierzchni użytkowej 56,90 m2

działka oznaczona
geodezyjnie nr 37/1 (część) własność: Gmina Piła
obręb 10
trwały zarząd: Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Pile
powierzchnia do najmu:
działka przeznaczona jest do najmu na
521,16 m2
cele rekreacyjno-wypoczynkowe
na mapie informacyjnej:
okres najmu: 25 lat
działka „16”
Rodzaj przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony.

110 000,- zł
wysokość czynszu najmu
(rocznie):

1 200,- zł

5 500,- zł

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ 12 KWIETNIA 2016 R. O GODZ. 1300
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile – ul. Bydgoska 76, 64-920 PIŁA
według kolejności podanej w ogłoszeniu
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 5 % ceny
wywoławczej prawa do nakładów poniesionych na wybudowanie domków wypoczynkowych położonych
na terenie OTW nad Jeziorem Płotki w Pile najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2016 r. na rachunek bankowy
podany w Regulaminie przetargu.
Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu
zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją bez zastrzeżeń, jak również potwierdzeniem, że
jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Integralną część ogłoszenia o przetargu stanowi regulamin przetargu oraz mapa informacyjna.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać:




w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile,
w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile pod adresem:
www.bip.mosir.pila.pl,
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile pod adresem:
www.mosir.pila.pl.

Piła, dnia 23 marzec 2016 r.

