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OGLOSZENIE

Wielgie, dnia: 12.05.202Ir.
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Wojta Gininy Wlclgie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tj. Dz. U. z 2021r., poz. 11 ze zm.) oraz art. 13 Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia
2020r. zmieniaj^ce rozporzqdzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na
zbycie nieruchomosci (tj. Dz. U.z 2020r., poz. 1698)

Wojt Gminy Wielgie oglasza II przetarg

ustny nieograniczony na dzierzaw^ nieruchomosci

gruntowych stanowi^cych wiasnosc Gminy Wielgie
Lp.

Numer ewiden

Powie

Polozenle nierucho

Opis nierucho

Okres

Cena

Wysoko^d

cyjny nierucho

rzchnia w ha

mosci

mo^ci

dzierzawy

wywolawcza

wadium w

czynszu

zl.

mosci

dzierzawnego(w
q dzierzawa
gruntu rolnego
q=51,00 zl.)

Nr geodezyjny

1.

5,31 ha

Obr?b Teodorowo

dzialki 198

Nr geodezyjny

2.

1,30 ha

dzialki 94/4

Obr?b Teodorowo

kl. RVI-4,06 ha.
kl.PsV-0,35ha,
kl.PsVI-0,16ha,
LsVl-0,60 ha,
N-0,14ha,

od 12.06.2021

kl. RVl- l,16ha,
N-0,14ha,

od 12.06.2021

6,775 q

60,00 zl.

1.74 q

10,00 zl.

do 01.09.2023

do 12.06.2027

Dzierzawiona nieruchomosc nie jest obci^zona zadnymi ci^zarami ani zobowi^zaniami.
n, Warunki przetargu
1. Przetarg na dzierzaw^ wyzej opisanej nieruchomosci organizowany jest na podstawie ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 11 ze zm.) oraz
Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania
przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (tj. Dz. U.z 2020, poz. 1698).
Przetarg odbfdzie si^ w dniu 11.06.2021r. w siedzibie Urzgdu Gminy Wielgie
przy ul. Starowiejskiej 8,87-603 Wielgie, w sali konferencyjnej na I pi^trze o godz. 9:00.
3. Warunkiem uczestnictA\'a w przetargu jest wplacenie w terminie do dnia 07.06.2021r. wadium
w wysokosci 18 % ceny wywolawczej dzialki. Wadium nalezy wplacic na konto Gminy Wielgie

2.

4.

5.

6.

KDBS oAVielgie Nr 33 9550 0003 2005 0030 0054 0002. Wadium nale^ wplacic w pieni^dzu.
Dowod wplacenia wadium nalezy przedlozyc komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Przetarg jest wazny bez wzgl^du na liczb? uczestnikow przetargu. jezeli przjnajmniej jeden
uczestnik zaoferuje jedno post^pienie powyzszej ceny wywolawczej.
Uczestnik, ktory przetarg wygra, zobowi^zany jest stawic si? do zawarcia umowy w terminie
wyznaczonym przez Wojta Gminy Wielgie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, ktory
przetarg wygral, zalicza si? na poczet ceny nabycia nieruchomosci. W razie nieprzyst^pienia w
wyznaczonym terminie do zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedaj^cego. W przypadku
zawarcia umowy wadium zostanie wliczone w cen? nabycia. Pozostalym uczestnikom przetargu
wadium zwracane jest niezwlocznie (bez odsetek) odpowiednio po odwolaniu, zamkni?ciu
przetargu, uniewaznieniu przetargu lub zakonczeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie
pozniej niz przed uplywem 3 dni.
Organizator przetargu moze odwolac przetarg z waznych powoddw, niezwlocznie podaj^c

informacj? o jego odwolaniu do publicznej wiadomosci.
7. Dodatkowe informacje na temat przetargu mozna uzyskac W urz?dzie Gminy Wielgie przy

ul. Starowiejskiej 8, 87 - 603 Wielgie w pok. nr 9, w godz. 7'°- 15^° od poniedzialku do piqtku,
tel. 54 289 73 80 wew. 27.

Ogloszenie wywiesza si? na okres od dnia 12.05.2021r. do dnia 11.06.2021 r. na tablicy ogtoszen Urz?du
Gminy Wielgie.
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