
woJT
Gminy Bartniczka

WIŚR684.2. 2, 2 0 1 g.G.G,

Grążawy, dnia 8 sierpnia 2019 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Woparciu o przepisy art, 13 ust. l, art.37 ust. 1, art.38 ust. 1, art.40 ust. 1 pkt I,art.67 ust.2

płt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 t. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z2018 r., poz,2ża4 ze

zm.), § 3ust. l, §4, § 6ust. 1, § 8,, § 13 i § 14 rozporządzeniaRadyMinistrów zdnial4września2D04

r. w sprawie sposobu i trybu przeprowad zania prz.otargów orazrokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.

z20l4 r., poz. 1490 ze zm.), otaz uchwĄ Nr DV59l19 Rady GmĘ Bartniczka z dnia 19 czerwcaZ0l9

r. w sprawie określenia zasńwydzięrżnv,iania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bartniczka

na czas oznacz§ny dŁluZszy niż trzy lata lub na czas nieomaczony (Dz. Urz, woj. Kuj. - Pom.z 2079 r.,

poz.3607)

WOJT GMII\-Y BARTNICZKA
ogłilsza

pierwszy pĘetarg u§tny nieograniczony

na wydzieźawienie gruntów gminnych, użytkowanych rolniczo.

1. Położenie nieruchomości - Grążawy,

2. Ontaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów - działkanr 424/2,

3. OmaczpnienieruchomościwedługksięgiwieczysĘ - KWNrT0lB/0003012611,

4. Łącntapowierzchnia gruntów do wydzierżawienia 1,2329hą

tj. : Rola kl. III b - 0,7809 ha,

Rola kl. IV a - 0,4520ha

cena wywoławcza§zynszu dzierżnwnego - 8,12 q,

5. Grunł ufikowane rolniczo,

6. Cena wywoławczacTqszu dzieńavłnego podana jest w kwintalach pszenicy,

7. Forma wydzierzawienia - w drodze ptzstargu ustnego nieograniczonego,

8. Okres dzierżavły przedmiotowej nieruchomości - do 3 lal,

g. Termin płatności cąmszl dzierżavtnego: w dwóch ratach: pierwsza - do 15 marca i druga - do

30 września _ każdego roku. Crynsz dzierżawny Płatny jest w złotówkach. Podstawą do ustalenia - jest

średnia cena skupu pszenicy opublikowana ptzez Prezesa GUS, za kuńę pć>hocz.e danego roku

kalendarzowego, poprze dzające naliczanie danej raty czynszu.

10. postąpienie wynosi 10 Yo ceny wywoławczej cTwszll dzieźawnego, z zaokrągleniem do pełnych

dziesiątek kwintala pszenicy (0,80 q),

11. przetargodbędzie się w dniu 17 września 2019 r. (wtorek), o lodzl 9.00 w sall posiedzeń Urzędu

Gminy Bartniczka,



12. W przetargu mogą braó adziń osoby ftzycnle i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości l0 %

ceny wywołavłczej czynszu dzieriawnego, tj. kwotę - 66,00 Ą w kasie Urzędu Gminy Bartniczkabądź

na konto Urzędu Gminy Bartniczka PKO BP SA Brodnica Nr 98 1020 5024 0000 1502 0010 2186,

w terminie do dnia 13 września 2019 r. włącanie i przedłoĄ dowód wpłaty wadium Komisji

Przetargowej.

13. Wadium wpłacone przsz uczęstnika, który przetarg wygra, zalicza się na pocz,et cTyrlłsz')

dzierzawnego, płatrego w najbliżsrym póhoczu. Pozostałym uczestnikom przetarga, wadium zostanie

zwrócone niezwłoczrrie, po zamknięciu przetargu,

14. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od

zawarcia umowy,dzierżawy, w terminię wzrlaczonym prznz arząd gminy,

15. Uczestnicy przntarglwinni przedłoĘókomisji przetargowej:

a) osoby flzyczne: dowody potwierdzające tożsamośó,

b) przedstawiciele osób prawnych: aktualny wlpis z właściwego Ęestru Sądu,

c) prz}stępując do przetargl, w zastępstwie osoby fizrlcmej: notarialne upoważnienie

zav,tierające górną granicę oferowanej ceny cTynszv dzierżawnego,

16. Wydzierżawienie dwym grunfu następuje za cenę cTWsz1I dzierżawnego, uzyskaną w

przetargu,

17. Przetargjest ważny bez względu na liczbę uczestników przntatga, jeżsli pruynajmniej jeden

uczestnik zaoferuje co najmniej jedne posĘpienie powyżej ceny wywoławczej,

18. Wójt Gminy Barniczka może odwołać ogłoszony Wzetary jedynie z wuimych powodów,

informując o tym nięzłłlocnńę w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargach i podająa przycTwę

odwołania przetargu,

t9. Bliższę informacje o przetargu moźma uzyskń w Urzędzie Gminy Bartniczka (pokój nr 4)

w godzinach pracy urzędu gminy (od godz. 7.30 do 15.00) w dni robocze, w terrninie do dnia 13 września

2019 r. (włącznie).

20. Ogłoszenia o przetargu w;rwieszono: na tablicy ogłoszeń w Urądzie Gminy Bartniczka, w

Sołectwach Gminy Barbriczka, podano na stronie internetowej www.bin.bańniczka.pl


