WOJT GMINY LANCUT
OGtOSZENIE
o przetargu na dzierzaw~ nieruchomosci rolnych

37 - 100 Lancut

ul. Mickiewicza 2 a

Wajt Gminy t.ancut na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.
Nr 594 z pazn . zm.), art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.
z 2010 r. Nr 102, poz.651 z pozn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporzqdzen ia Rady Ministraw z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzieriaw~
nieruchomosci stanowiqcych mienie komunalne gminy wg ponizszego wykazu :
Lp.

Potoienie
nieruchomosci

1.

Kosina

3.

Kosina (przy granicy
z RogOinem)

Oznaczenie
nieruchomosci
NrKW
Nr
dziatki
37111
3617/4

4320

GN.7010/5/03

Powierzchnia
nieruchomosci w ha

Powierzchnia
w klasach
i uiytkach

0,1500

R-IIla-O,03
R-IIIb  0,09
R-IVb- 0,03
R-IVa-O,71
t-III-O 24

0,9500

Cena wywotawcza
rocznego czynszu
dzieriawnego w zt

Wadium
20 % w zf

Przeznaczenie
gruntu

26,40

5,30

do uiytku
rolniczego

133,00

26,60

do uiytku
rolniczego

I

I

Przetarg odb~dzie si~ 211utego 2014 r. 0 godz. 1000 w sali posiedzen Urz~du Gminy t.ancut, ul. Mickiewicza 2a pok. 33 (II pi~tro).
Warunkiem przystqpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokosci 20 % ceny wywrnawczej w formie pieniqdza do kasy Urz~du
Gminy t.ancut pok. nr 3 lub na konto nr 96 1240 2643 1111 0000 3778 1763 do dnia 5 lutego 2014 r. Przed przetargiem nalezy okazac .
si~ dowodem osobistym oraz potwierdzeniem wptacenia wadium.
Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet czynszu dzieriawnego. Wadium nie podlega zwrotowi, jezeli osoba
ustalona jako dzieriawca nieruchomosci nie przystqpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez
wydzieriawiajqcego w zawiadomieniu. Wadium wniesione przez uczestnikow, ktarzy nie wygrali przetargu zostanie zwrocone w ciqgu
.
3 dni od dnia zamkni~cia przetargu.
Umowa dzierzawy z osobq wytonionq w drodze przetargu zostanie zawarta na okres do lat trzech. Opracz czynszu dzieriawnego
dzieriawca zobowiqzany jest uiszczac podatki i inne ci~zary zwiqzane z wtasnosciq lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomosci.
Przetarg konczy si~ wynikiem pozytywnym jezeli chociaz jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cen~ wywotawczq. Zastrzega si~ prawo
odwotania przetargu z waznych powodow.
Dodatkowe informacje dotyczqce przetargu mozna uzyskac w Urz~dzie Gminy t.ancut (pokoj nr 20 I pi~tro), tel. (17) 225 66 57
w godz. 700 - 1500 od poniedziatku do piqtku.
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