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Gminy Bartniczlra

wlśndał s.z 5. 2. 2 0 1 g,G,G,

GrĘawy, dnia 4 kwietnia 2019 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Woparciu o przepisy art.13 ust.l,art.37 ust.l,art.38ust.liust.2,art.40ust,lpktl,art.
67 ust. 2 pkt3 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z20I8 t., poz,

2204zezm.),§3ust. 1,§4,§6ust, l,§8,,§13i§14rozporządzeniaRadyMinistrówzdnial4
wrzeŚnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie

nięruchomości (Dz. U. z2074 r.,poz. 1490 ze zm.), oraz uchwĄ Nr XXVll8iO1 Rady Gminy w

Grążawach z dniaż4lutego 2001 r, w sprawie ustalenia zasadrydzierżawiania gminnych nieruchomości

gruntowych o przeznaczeniu rolniczym.

WOJT GMINY BARTNICZKA
ogłasza

pierwsry przetarg ustny nieograniczony

na wydzierżawienie gruntów gminnych, użytkowanych rolniczo.

1. Połozenie nieruchomości - Jastrzębie,

2. Oznaczęnię nieruchomości wedfug ewidencji gruntów - dziŃki: nr 5l2,nr 5/7,nt 5l3 inr 57,

3. Oznaczenie nieruchomości wedfug księgi wieczystej - KW Nr T01B/00038196/8,

4. Łącznapowierzchniagruntów dowydzierżawienia - 3,12ha,

a) dz. nr 5l2, pow. 0,23 ha - Rola kl. V - cena wywoławcza lTqszu dzierżawnego - 0,09 q,

b) dz. nr 5ll, pow. 0,65 ha - Rola kl. V - cena wywoławcza cTynsal dzierżawnego - 0,26 q,

c) dz. nt 5/3, pow. 0,82 ha - Rola kl. IVa - 0,32ha - cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 0,84q

- rów kl. rVa - 0,02 ha,

- Rola kl. V - 0,39ha,

-Łąkakl.III - 0,09 ha

d) dz,nr57,pow,I,4żha-Rolakl.IVa-0,80ha-cenawywoławczaczynszudzierżawnego -7,52q,

- Rola kl. V - 0,59 ha,

-Lzkl.IV - 0,03 ha

5. Grunty uĄrtkowane rolniczo,

6. cena wywoławcza czynsz:u dzierżawnego podana jest w kwintalach pszenicy,

7. Forma wydzierżawienia - w drodze przetatgls ustnego nieograniczonego,

8. Termin płatności cTWszlJ dzierżawnego: w dwóch ratach: pierwsza - do 15 maraa i druga - do

30 września - każdego roku,

9. Postąpienie wlmosi 10 oń ceny wywoławczej crynszu dzierżawnego, z zaokłąglenięm do pełnych

dziesiątek kwintala pszenicy,



10. Przetarg odbędzie się w dniu 6 maja ż0l9 r. (poniedziałek), o godz. 10.00 w sali posiedzeń

U rzędu Gm iny B artniczka,

11. W przetargu mogą braó udział osoby flzyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości ż0 %

ceny wl.rłoławczej azynszu dzierżawnego, tj. kwotę:

a) dz. nr 5l2 - ż,00 zŁ,

b) dz. nr 5lI - 4,00 zł,

c) dz. nr 5l3 - 13,00 zł,

d) dz. nr 57 - ż3,00 zł,

w kasie Urzędu Gminy Bafiniczka, bądźna konto Urzędu Gminy Baftniczka PKO BP SA Brodnica Nr 65

102050ż4 0000 ] 102 0010 0842, w terminie do dnia 30 kwietnia ż0I9 r. włącznie,

12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zall,cza się na poczet czynszu

dzierzawnego, płatnego w najblizszym połroczu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie

zwrócone niezwłocznie, po zamknięciu przetargu,

13. Wadium ulega przepadkowi, w razie uclrylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od

zawarcia umowy dzierżawy, w terminie .vq|znaczonym przęz urząd gminy,

14, Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

a) osoby flzyczne: dowody potwierdzające tożsamość,

b) przedstawiciele osób prar.vnych: aktualny wypis z właściwego rejestru Sądu,

c) przystępując do przetargu, w zastępstwie osoby flzycznej: notarialne upowaznienie

zawierające górną granicę oferowanej cęny czyfiszu dzierzawnego,

15. Wydzierżawienie wiwym gruntu następuje za cenę azynszu dzierżawnego, uzyskaną w

przetargu,

16. Przetarg jest ważny bez lł,zględu na liczbę uczestników przetargu, jeżell przynajmniej jeden

uczestnik zaoferuje co najmniej jedne postąpienie powyżej ceny wyrvoławczej,

17. Wójt Gminy Bartniczka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów,

informując o tym niezwłocznie rv formie właściwej dla ogłoszenia o przetargach i podając przyczyllę

odwołania przetargu,

18. Bliższe infonnacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Barlniczka (pokój nr 4) w

godzinach pracy urzędu gminy (od godz. 7.30 do 15.00) w dni robocze, w tenninie do dnia 30 kwietnia

2019 r. (włącznie).

19. Ogłoszenia o przetargu wywieszono: na tablicy ogłoszeń w LJrzędzie Gminy Bartniczka, w

Sołectwach Grniny Bartniczka, podano na stronie internetowej www.bip.bartniczka.pl

Wiesła


