
Wyciąg z ogłoszenia 

Burmistrz Miasta Kłodzka  
o I przetargu ustnym nieograniczonym 

 

na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości o powierzchni 35,00 m
2
 położonej                           

w Kłodzku przy ul. Korytowskiej / Dusznickiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 95 

(AM-4) obręb Nowy Świat, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00089696/1                                 

z przeznaczeniem na ustawienie kiosku handlowego (handel zniczami, kwiatami itp.) 

I. Opis nieruchomości:   

Teren o powierzchni 35,00 m
2
, znajdujący się w obrębie cmentarza komunalnego przy wejściu 

od strony skrzyżowania ulic Korytowskiej i Dusznickiej, na działce gruntu oznaczonej 

geodezyjnie nr 95 (AM-4) obręb Nowy Świat, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00089696/1. 

II. Cel umowy / sposób zagospodarowania: 

Wykorzystanie terenu na prowadzenie działalności handlowej – ustawienie kiosku handlowego 

(handel zniczami, kwiatami itp.) 

III. Okres obowiązywania umowy:  

Czas oznaczony 3 – lata. 

IV. Termin oraz sposób wnoszenia opłaty z tytułu dzierżawy: 

Do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kłodzku                  

w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie numer 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020. 

Opłata z tytułu dzierżawy podlega corocznej aktualizacji o stopień inflacji za rok poprzedni. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w sali 128 (I piętro) Urzędu 

Miasta w Kłodzku przy Pl. B. Chrobrego 1. 

Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawy wynosi 33,00 zł (netto) za 1 m
2
 miesięcznie                   

(tj. łącznie 1 155,00 zł). Postąpienie przetargowe wynosi nie mniej niż 3,30 zł (netto) za 1 m
2
 

powierzchni dzierżawy miesięcznie. 

Do stawki czynszu ustalonego w wyniku przetargu doliczony zostanie należny podatek od 

towarów i usług (VAT 23%).  

V. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

Wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 4 262,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście 

sześćdziesiąt dwa złote), na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kłodzku w Gospodarczym 

Banku Spółdzielczym w Strzelinie numer 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do 

dnia 14 lutego 2020 r., z dopiskiem „wadium dzierżawa terenu – ul. Korytowska / Dusznicka cz. 

dz. nr 95” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie brał udział w przetargu nieruchomość. Za 

datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na rachunku Urzędu Miasta w 

Kłodzku. 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 

Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 123, 

tel. nr 74 865 46 29. 

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta 

w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz prasie 

lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest 

nieruchomość. 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych 

oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 

04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym  

z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2204 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w 

Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl    w zakładce „Ochrona danych 

http://www.klodzko.pl/
http://www.um.bip.klodzko.pl/


osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta 

Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządził: 

Patryk Kastelik, tel. 74/865-46-29 

 


