
 

Prezydent Miasta Konina 

ogłasza 

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dwóch części działki 

położonej w Koninie obręb Morzysław, w celu umiejscowienia 

dwóch zniczomatów na terenie cmentarza komunalnego w 

Koninie przy ul. Staromorzysławskiej na okres trzech lat. 

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  26  listopada  2020r. /  czwartek  /,  godz.  11oo  

w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie /nr 101/, ul. Plac Wolności 1. 

1. Przedmiotem  przetargu dzierżawa dwóch części działki o powierzchni 1 m² 

każda stanowiącej własność  Miasta Konina  oznaczonej    w    ewidencji    

gruntów    i    budynków    numerem 100/1 o powierzchni całkowitej 11,6897 ha, 

obręb  Morzysław.  

2. Objęta księgą wieczystą KW KN1N/00040907/4. 

3. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina ZC – tereny cmentarzy. 

4. Opis nieruchomości: obie części działki znajdują się na terenie cmentarza, w 

pobliżu wejść na cmentarz - jedna przy ul. Staromorzysławskiej, a druga przy ul. 

Działkowej. 

5. Cena wywoławcza – 200,00 zł.  Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie 

doliczony należny podatek VAT.  

6. Wadium  w  pieniądzu  (PLN)  w  wysokości  20  %  ceny  wywoławczej  /  40,00  

zł  / należy  wpłacić  na  konto  Urzędu  Miejskiego  w  Koninie,  Getin  Noble  

Bank  SA.  nr 56 1560 0013 2015 2804 6127 0038 w takim terminie, by w.w. kwota 

znalazła się na podanym koncie do dnia 24 listopada 2020r. W przypadku 

wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet opłaty dzierżawnej.  

7. Dodatkowe warunki przetargu: - dzierżawca  nieruchomości  posadowi dwa 

tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem – automaty do 

sprzedaży zniczy i wkładów (zniczomaty) stanowiące jego własność.        

8. W  przetargu   mogą   brać   udział   osoby   prawne  i   osoby  fizyczne. Osoby 

prawne uczestniczące w  przetargu obowiązane  są przedłożyć  aktualny wypis             



z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób                  

reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowane  

pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników.              

Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  pełnomocnika  jest okazanie 

pełnomocnictwa z  uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy.  

9. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca 

warunki określone w ogłoszeniu przetargu. 

10. Prezydent Miasta Konina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  

z ważnych przyczyn. 

11. Komisja   przetargowa   przeprowadzi   przetarg   zgodnie   z ustawą z dnia 21 

sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami    /  Dz.U.  z  2020  r.  poz.  65./  

oraz   Rozporządzenie Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie 

sposobu i trybu   przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości /Dz.U. z 2004r. nr 1490  ze zm./.    

12. Wszystkich    informacji    osobom    zainteresowanym  dzierżawą   opisanej                

nieruchomości  udziela  Wydział  Gospodarki  Nieruchomościami  /  pok.  nr    11/,               

tel.  63 240 12 37.  


