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Gmirra Koniecpol ,zapras,za do składr-ria olert lla dziclżawę nieruchotlości grtrrrlowej położonej
w Kor-riecpoltr przy ul.Słowaokiego stanow-iąccj teretr rł,ysypiska śrrrieci obejnrująocj działki grLlntLr

oznac,7,onenumeramiewidencyjnyn'i:309/1"310/1,311l1"31żlI^314.75211.315/1.316/1.317.3l8.3l9
o przybliżonej powierzchni około l ,1956 ha

Informacie ogólnc:

Dzterżawa dotyczy clziałek gruntu o lrttnerach ewiclcrrcy, jnyctl jOq/l,.i10/].]1 1ll^3l211.314.752l1,.

315/1 ,3 16/1,3 l7.3 1 8,319 o przybliZone.| łączr-rej powierzchni około 1.1956 lra . obręb geodezyjny

Kor-rie cpoI.
W skład nieruclromości rł,olroclzi teren wysypiska śnrieci z wolrr"vnri kwalerani z wyłączeniem
zamltniętego skladowiska odpadów kor-r-rtrrralrrycl-r. obcjrntrjącego jedną kwatet,ę .oraz stacji
segl,egacji odpaclów .I)z,icrż,awa obejnruje fównież wewnętrzne dlogi dojazdowe usytLlowane na
tyn.I telenie.

Funlłc.ic tercnu:

Działki o t-t1_llncrach cwiclcrrc;, jn_vch : 309/1,310/1.311 lI.312l1 .3I4,152l 1.3 1 5/ l .316/ l .3 17.3 18.319

stal]owią telenv sltładowi ska odpadóu, komutlalnyclr.
Zgodnie z micjscorłynr planem zagospodarowania plzcslrzellne go dla terenórł' rv l-t-tic'jscowościach

I(oniccpol i Teresór.v zatwierclzonym Uchwałą Nr 180/XXVIV2005 Rady Mjejskiei w Kot-ticcpolu z
dnia 04.08.2005 r opublikowanylrr rł, Dz.Urz.Województwa Sląskicgo z dnia 30 wrzcŚnia 2005 roku
Nr 121 poz.3027 działki oznaczorrc nr elvidencyjrTym
309/1.310/1,311/1.3l2l1,314,752l1.315/1,316/1,317,3l8.319 połoźot]c sąnaterenic oznaczonyn
sylnbolctt,t K2.1 O dla którego ustalorro:

- przcz,nac,zelie podstarł,ow-c (ponad 50% pow. działek) 1eleny składowiska odpadórł
komunalnych

- przeziaczcnic rrzupełrriające (rnrriej niż 50% pow. działck) zieleri
izolacl,jna,pal kingi.obickty i urządzcnia obsługi gospodarki odpadami: sotlownic.
magazyny itp.

- pf7.e,/lac,lenie dopuszczaltre ( nrniej niż 25% pow, działek. tozlicz,ane razcm 7,

uzupełniając,,-'n) spalarnic odpadów

Micjsce i tcrmin zlożcnia ofcrty :

MIl]JSC1]
Urząd Miasta i Gn-riny Koniecpol uI.Chrząstowska 6A,42-230 KONIECPOL

O1'ertę nalcży złożyć osobiście lub przesłaó pocztą na adres j/w w- zaklcjon.vcl-r kopertaclr z napisclll:

,,O1brta dzierżawy nicruchomości położonci rv Koniccpolu przy ul.Słolvaclricgo tcren
rvysypiska śmicci"

TIIRMIN
do dnin 09 lutcgo 2016 r., do godz. 12""

Złożona oferta porvinna zarvicrać:



a. Wysokośó oferowanego miesięcznego czynsztl dzierżawnego plus podatek VAT
b. Proponowany sposób zagospodarowania tęrenu

Kryteria wyboru ofert:

Przy wyborze Gmina Koniecpol uwzględni oferowana wysokośó czynszu dzierżawnego

1) Cena oferowana. Waga kryterium 1007o

Dodatkowych informacj i można uzyskać pod numerem telefonu (34) 35 51 755

Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania procedury zmierzającej do wyłonienia dzierżavłcy na
każdym jej etapie bez podawania przyczy n

Szczegółowe oznaczęnie tęren.u przęznaczonego na dzierźawę stanowi załącznik do zaproszenia na
składanie ofert.
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