OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Przetarg na dzierżawę ograniczony do rolników zamieszkujących i zameldowanych na terenie Gminy
Strzelin posiadających lub/i wydzierżawiających grunty rolne o powierzchni nie mniejszej niż 1,01 ha
położonych na terenie Gminy Strzelin oraz do osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Gminy
Strzelin,
którzy
ubiegają
się
o
status
rolnika,
którzy
na
własny
rachunek
i we własnym zakresie będą prowadzili działalność rolniczą.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości odbędzie się dnia
09 października 2018 r. o godz. 11:00 w sali nr 24 Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie,
ul. Ząbkowicka 11.
Lp.

Położenie
Arkusz mapy

Nr
działki

Pow.
działki

1.

STRZELIN

144

0,5850 ha

AM 26

Oznaczenie
użytków i klas

ŁII 0,3687 ha
ŁIII 0,2163 ha

Przeznaczenie
w m.p.z.p.

m.p.z.p. STRZELIN
POŁUDNIOWOWSCHODNI

3R

1.

NIESZKOWICE

AM 1

179

1,7100 ha

RII 1,63 ha
Ls III 0,08 ha

Stawka
wywoławcza
czynszu
dzierżawnego
Nr księgi wieczystej
6 q żyta/1ha
WR1T/00016359/4

-

tereny rolnicze

do czynszu
dzierżawnego będą
doliczone zobowiązania
podatkowe

m.p.z.p.
dla miejscowości
Nieszkowice

wadium 30,00 zł
6 q żyta/1ha
WR1T/00017357/7
-

R
tereny rolnicze
ZL
lasy i zadrzewienia

do czynszu
dzierżawnego będą
doliczone zobowiązania
podatkowe

wadium 100,00 zł
1. Najpóźniej do dnia 04.10.2018 r. należy złożyć w siedzibie urzędu (parter, pok. 20) pisemne
zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na dzierżawę oraz wpłacić wadium
określone w kolumnie 7 przypisane do konkretnej nieruchomości. Wadium wpłaca się w kasie
UMiG w Strzelinie, pok. 7 lub na konto Gospodarczego Banku Spółdzielczego
nr 84 9588 0004 0000 7780 2000 0060.
2. Lista oferentów zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie UMiG
w Strzelinie nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
3. W zgłoszeniu należy podać nr konta, na które w razie jego zwrotu będzie można dokonać
przelewu. Wadium zwraca się najpóźniej 3 dni po przetargu na konto podane przez uczestnika
przetargu.
4. 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. 44,45 II piętro)
tel. 71/39 21 971 wew. 143,142 w godz. 745 – 1545.

