
                       WÓJT  GMINY ŚWIERKLANY   OGŁASZA

przetarg  ustny nieograniczony w formie licytacji na  dzierżawę
nieruchomości stanowiących  własność Gminy.

Przedmiotem  przetargu jest następująca nieruchomość:

L.p.
Nr

działki

Powierz-
chnia

w [m.2]

Nr księgi
wieczystej

Położenie

Przeznaczenie w
Miejscowym Planie
Zagospodarowania

Przestrzennego
Gminy Świerklany.

Cena
wywoławcza 

Wysokość
wadium 

w zł

1.
269
50

5636
GL1Y/00
098144/6

Ul. Boryńska
Obręb: Świerklany

Górne k.m. 3

 18 R  -  teren
rolniczy. 

Równo-
wartość
4,89 q
żyta

rocznie

100,00
zł

2.
270
50 5512

GL1Y/00
098144/6

Ul. Boryńska
Obręb: Świerklany

Górne k.m. 3 

 18 R  -  teren
rolniczy. 

3.
171
12

2688
GL1Y/00
098144/6

Ul. Boryńska
Obręb: Świerklany

Górne k.m 1
Skrzeczkowice

 18 R  -  teren
rolniczy. 

4
172
12

2464 GL1Y/00
098144/6

Ul. Boryńska
Obręb: Świerklany

Górne k.m 1
Skrzeczkowice

 18 R  -  teren
rolniczy. 

Opis nieruchomości : 
Przedmiotowe działki  są  nieuzbrojone, nieogrodzone, niezabudowane, wykorzystywane 
rolniczo, końcówki działek 269/50 i 270/50 to teren podmokły nie nadający się do uprawy 
jako grunt orny.

Działki nie są  przedmiotem żadnych obciążeń ani zobowiązań.  

Warunki uczestnictwa  w przetargu :
- wniesienie wadium  do dnia 10.05.2019 r.

Lista osób zakwalifikowanych  do uczestnictwa w przetargu  zostanie  wywieszona  na tablicy
ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy  Świerklany w dniu 13.05.2019 r.  

Przetarg rozpocznie  się  w dniu  16.05.2019r. o godz. 1000  w sali  nr  2.14  na  II piętrze  
budynku Urzędu Gminy  Świerklany.  

Wadium należy  wnieść  gotówką  w kasie urzędu  lub przelewem na  rachunek  bankowy 
Urzędu Gminy  Świerklany: 
Bank Spółdzielczy  w Jastrzębiu  Zdroju  39 8470 0001 2001 0012 9323 0005.   
Wadium zwraca się nie później  niż  przed  upływem  3 dni roboczych po odwołaniu  lub  
zamknięciu przetargu. Wadium  wniesione  przez  zwycięzcę  przetargu, zalicza  się  na 
poczet  zapłaty czynszu dzierżawnego za  nieruchomość.



Roczna wysokość  czynszu  dzierżawnego będzie wylicytowaną  wielkością  czynszu 
dzierżawnego za 1ha  przemnożoną przez  powierzchnię nieruchomości i przez  wartość  
1 q  żyta  określoną corocznie zgodnie z komunikatem prezesa GUS.

Organizator przetargu może odstąpić  od  zawarcia  umowy  dzierżawy,  jeżeli zwycięzca 
przetargu  nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym w 
zawiadomieniu. Wpłacone  wadium  nie podlega  wówczas  zwrotowi.
Szczegółowe informacje są dostępne w UG Świerklany w pok. 1.04, tel. 032 4327512.
 

Świerklany 20.03.2019r.


