
O G Ł O S Z E N I E 
o przetargu 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę 

nieruchomości gruntowych, położnych na terenie Gminy Strzelin.  

 

Lp. Położenie 
 

Arkusz 
mapy 

Nr działki Pow. działki  Przeznaczenie  
w m.p.z.p.  

dla miejscowości 
Dębniki 

Stawka 
wywoławcza 

czynszu 
dzierżawnego 

- 
Nr księgi wieczystej 

1. 
 

Dębniki 
 
 

1 217/1 5,07 ha 
 

RIVb – 2,98 ha 
RV – 2,09 ha 

 
  

 

 

RP - tereny 
rolniczej 

przestrzeni 
produkcyjnej 

4,00  q żyta/ha 
 

wadium 
280,00 zł  

 
WR1T/00017008/6 

 
do czynszu 

dzierżawnego będą 
doliczone 

zobowiązania 
podatkowe 

2. Dębniki 1 133/3 2,07 ha 

 

PsIV – 0,40 ha 
PsV – 1,67 ha 

 

 

 

 

RP - tereny 
rolniczej 

przestrzeni 
produkcyjnej 

3,00 q żyta/ha 
- 

wadium 
80,00 zł 

 
WR1 T/00017008/6 

do czynszu 
dzierżawnego będą 

doliczone 
zobowiązania 

podatkowe 

3. Dębniki 1 49/2 
 

0,31 ha 
 
 

RIVa – 0,19 ha 
RIVb – 0,12 ha 

RP– teren 
rolniczej 

przestrzeni 
produkcyjnej 

MN – zabudowa 
mieszkaniowa 

KD - teren drogi 
dojazdowej 

- 
Tymczasowo 

uprawa rolnicza 

3,00 q żyta/ ha 
- 

wadium 
30,00 zł 

WR1T/00017008/6 
- 

do czynszu 
dzierżawnego będą 

doliczone 
zobowiązania 

podatkowe 

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 2014 r. o godz. 1000 w sali nr 24 Urzędu Miasta  
i Gminy  Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11.  

2. Wadium w wysokości wymienionej w 7 kolumnie należy wpłacić najpóźniej do dnia  
15 grudnia 2014 r. w kasie UMiG w Strzelinie, pok. 7 lub na konto Gminy Strzelin – 
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie nr 84 9588 0004 0000 7780 2000 0060.  



Przy wpłacie wadium należy podać nr konta, na które w razie jego zwrotu będzie można 
dokonać przelewu. 

3. Wadium zwraca się najpóźniej 3 dni po przetargu na konto podane przez uczestnika 
przetargu. 

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg jest zwracane po podpisaniu 
umowy dzierżawy. W razie nie przystąpienia do umowy dzierżawy, wadium przepada na 
rzecz Wydzierżawiającego. 

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1% stawki wywoławczej. 

6. Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie podstawą do 
zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat za czynsz ustalony w drodze niniejszego 
przetargu. 

 
 

Zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości Urbanistyki i Rolnictwa 

Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie (pok. 44, II piętro)  

tel. 71/39 21 971 wew. 143 w godz. 7
45

 – 15
45

. 
 


