
OGŁOSZENIE O  PRZETARGU 
 

BURMISTRZ  IŁŻY 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony 

na sezonową dzierżawę nieruchomości   
   

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Iłży przy ul. Podzamcze 
– teren dolnego dziedzińca wzgórza zamkowego o powierzchni 760 m2 
stanowiąca część działki nr 407, w skład której wchodzi 5 obiektów 
usługowych: 

1. oznaczony nr 8 o powierzchni 190 m2, 
2. oznaczony nr 9 o powierzchni 170 m2, 
3. oznaczony nr 10 o powierzchni 150 m2, 
4. oznaczony nr 11 o powierzchni 110 m2, 
5. oznaczony nr 12 o powierzchni 140 m2. 

 
Grunt ten przeznaczony jest na prowadzenie sezonowej działalności usługowej małej 
gastronomii w okresie od 03 maja 2010 roku do 31 października 2010 roku.   
 

WYWOŁAWCZA WYSOKOŚĆ CZYNSZU DZIERŻAWNEGO 
 wynosi 5 000 zł brutto 

 
                Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2010 roku o godzinie 1000            
w Urzędzie Miejskim w Iłży – pokój nr 27.   
               
                Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości       
1 000 zł w terminie do dnia 19 marca 2010 roku na konto Urzędu Miejskiego w Iłży 
nr 92 9129 0001 0000 0000 0824 0029 w Banku Spółdzielczym w Iłży.  
               
                Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone 
na poczet należnego czynszu dzierżawnego. 
 
                Umowa z dzierżawcą, który wygra przetarg zostanie podpisana w terminie 
10 dni od daty przetargu. 
 
Czynsz dzierżawny płatny jest w całości w dniu podpisania umowy dzierżawy. 
 
Jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy w 
wyżej oznaczonym terminie i nie dokona wpłaty czynszu wadium przepadnie na 
rzecz Urzędu Miejskiego w Iłży.    
 
                Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone 
niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zakończenia przetargu.  
 
                Burmistrz Iłży zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym 
poinformuje w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
                Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Iłży – Z-ca Burmistrza, tel. (048) 341-22-07   
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. 

                                                                             

Iłża, dnia 24 lutego 2010 roku                                                                                                                                                                         


