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Starosta Nowodworski 

Ogłasza 
pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości 
o pow. 1000m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 539/4 o pow. 1,585, obręb 
Katy Rybackie, gmina Sztutowo, KW GD2M/00058252/8, z przeznaczeniem na magazyn ryb 
wraz z zapleczem dla rybaków łodziowych t. j. chłodnia, punkt sprzedaży ryb oraz 
wytwornica lodu i myjka do mycia szyn., na okres 10 lat. Nieruchomość położona jest na 
obszarze portu morskiego Kąty Rybackie.   
 
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  1600 złotych netto (słownie: 
jeden tysiąc sześćset złotych)  + należny podatek VAT. 
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 160 zł netto + należny podatek VAT.  
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej z tym, że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do 
pełnych dziesiątek złotych.  
 
Czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie do 30 sierpnia każdego roku i ulegać będzie 
zmianie co roku począwszy od 01 lutego 2015 roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS.  
 
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2013 roku o godz. 
11.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. 
Władysława Sikorskiego 23.  
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Powiatu 
Nowodworskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 43830600030000473420000120 w 
taki sposób, aby wpłata była widoczna na koncie Starostwa najpóźniej w dniu 16 września 
2013 roku.  
 
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z warunkami przetargu i ich 
akceptacją.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonym 
terminie i wysokości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się 
na poczet czynszu dzierżawnego, a ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia umowy. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy, umowę dzierżawy spisuję się uczestnikiem, który 
zaproponował poprzednie, najwyższe postąpienie (cenę). Wadium zostanie zwrócone 
uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, najpóźniej trzeciego dnia po rozstrzygnięciu 
przetargu.  
 
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju nr 22 Starostwa 
Powiatowego, Tel. 55-247-36-68 wew. 142. 
Zastrzegam prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Ogłoszenie zamieszczono na stronie www.nowydworgdanski.pl  
 


