
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr  82/2017 

                                                                                                         Wójta Gminy Niebylec  

                                                                                                         z dnia 27 lipca 2017 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), oraz art. 13 ust. 1, 

art. 25 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm) oraz § 6 ust. 1 i § 13 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U z 2014 poz. 1490 z późn. zm), 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości 

oznaczonej nr ewid. 1064 o pow. 0,24 ha położonej w Baryczce wpisanej na rzecz Gminy 

Niebylec w KW RZ1S/00051789/7. 

 

Nieruchomość oznaczona nr ewid. 1064 o pow. 0,24 ha położona w Baryczce wpisanej na rzecz 

Gminy Niebylec w KW RZ1S/00051789/7, stanowiąca grunty oznaczone symbolem Bi-PsIII 

(grunty rolne zabudowane) – 0,06 ha, PsIII (pastwiska trwałe) 0,17 ha, PsIV (pastwiska trwałe) 

- 0,01 ha. 

Cena wywoławczą czynszu dzierżawnego ustala się na kwotę 70,00 zł rocznie (słownie: 

siedemdziesiąt złotych 00/100). 

Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny do 14 dni od daty wystawienia faktury. 

Czynsz będzie wzrastał o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 

poprzedni. 

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze. 

Działka obciążana służebnością gruntową – prawem bezpłatnego przejazdu i przechodu. 

Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia podpisania umowy. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.09.2017 r. o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy 

w Niebylcu (pok. nr 11). 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30,00 zł (słownie: 

trzydzieści złotych 00/100). 

 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Niebylec Nr 71 9168 1030 0260 1007 2000 

0010 w BS Strzyżów O/Niebylec w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2017 r. 

z podaniem przedmiotu wpłaty - z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium 

przelewem liczy się data wpływu środków na konto. 

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji 

przetargowej przed otwarciem przetargu. 

 



O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może 

wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 

złotych tj. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). 

 

Umowa dzierżawy z osobą wyłonioną w drodze przetargu zostanie sporządzona na okres 3 lat. 

Od dnia zawarcia umowy dzierżawy, oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do 

ponoszenia opłat dodatkowych, tj. należnego podatku naliczonego zgodnie z przepisami prawa. 

 

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny. 

 

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie 

Gminy (pok. Nr 6) lub telefonicznie tel. 17 277 39 93. 

 


