
W 6 J T GMINY 
A K R Z E W O 

i kuiawsko-pomorsKie 

ZARZ^DZENIE Nr 37/2016 
Wojta Gminy Zakrzewo 
z dnia 3 sierpnia 2016 r. 

w sprawie powolania Komisji Przetargowej, ogloszenia przetargu i nadania regulaminu 
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierzawe gruntow rolnych 
stanowiqcych wlasnosc gminy Zakrzewo 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie 
gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 37 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz § 8 ust.2 Rozporzqdzenia 
Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargow 
oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) zarzqdzam co nastepuje: 

§ 1. 1. Powoluje Komisje Przetargow^ w skladzie: 
Przewodnicz^cy: Mariola Banaszkiewicz 
Czlonkowie: 1. Roman Cwiklinski 

2. Michal Zieminski 

2. Celem komisji jest przeprowadzenie ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierzawienie 
nieruchomosci z zasobu gminy Zakrzewo stanowi^ce wlasnosc gminy Zakrzewo. 

§ 2. Ogloszenie o przetargu i regulamin stanowi^ zal^czniki nr 1 i 2 do niniejszego zarz^dzenia. 

§ 3. Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Przewodnicz^cemu Komisji Przetargowej. 

§ 3. 1. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
2. Zarzqdzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogloszeh w budynku Urzedu Gminy 
w Zakrzewie, ul. Lesna 1 oraz podaniu do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie na 
stronach internetowych Urzedu (www.zakrzewo@com.pl, www.bip.zakrzewo.com.pl). 

mailto:www.zakrzewo@com.pl
http://www.bip.zakrzewo.com.pl


W 6 J T GMINY ZatacznikNrl 
Z A K R Z E W O do Zarzadzenia Nr 37/2016 

woj kujawsko-porr irskie Wojta Gminy Zakrzewo 
z dnia 3 sierpnia 2016 r. 

O G L O S Z E N I E 
o przetargu ustnym nieograniezonym 

Na podstawie art. 13 ust. I, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz § 8 ust.2 
Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Wojt Gminy 
Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierzawe gruntow rolnych z zasobu gminy Zakrzewo: 

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERZAWE. GRUNTOW ROLNYCH Z ZASOBU GMINY ZAKRZEWO: 

L. 
P-

Nr 
ewide 
ncyjny 

Powierz 
chnia 
Wha 

Nr ksiegi wieczystej Polozenie Przeznaczenie w 
planie 
zagospodarowani 
a przestrzennego 

Term in 
wnoszenia 
oplaty 

Cena w zi 
wywotawcza do 
przetargu 
wyliczona na 
podstawie 
zarzadzenia Nr 
9/2016 Wojta 
Gminy 
Zakrzewo z dnia 
15 luty2016r 

Opis nieruchomosci Wysokosc 
wadium 

Termin 
zagospodaro 
wania 
nieruchomos 
ci 

1. 9/3 3,4958 WL1 A/00030223/3 Gesin Brak planu 15 maja 
kazdego roku 2 613,25 

Grunty orne kl. Il l b , pow. 1,3131 ha, kl. 
IVa, pow. 0,5908 ha, kl. IV b, pow. 0,3409 
ha,kl. V , pow. 0,8922 m" Lajd i pastwiska kl. 
IV, pow. 0,2880 ha, N , pow. 0,0708 ha, 

390,00 od 
01.10.2016 r. 
do 
30.09.2019 r. 

2. 238/3 0,3500 WL1 A/00028303/1 Gesin Brak planu 15 maja 
kazdego roku 

297,88 Grunty orne kl Illb 0,1459 ha, kl IVa 0,2041 
ha 

50,00 od 
01.10.2016 r. 
do 
30.09.2019 r. 

J . 25/2 0,3000 WL1 A/00028 592/3 Michatow 
0 

Brak planu 15 maja 
kazdego roku 

306,02 Grunty orne kl. II pow. 0,1595 ha., kl. Ilia 
pow. 0,1150 ha, kl . Illb pow. 0,0255 ha 

50,00 od 
01.10.2016 r. 
do 
30.09.2019 r. 

4. 399/30 1,3250 WL1 A/00028578/9 Zakrzewo Brak planu 15 maja 
kazdego roku 

683,41 Grunty orne kl. V, pow. 1,0573 ha; kl. VI, 
pow. 0,2677 ha 

100,00 od 
01.10.2016 r. 
do 
30.09.2019 r. 



5. 399/1 0,8019 WL1 A/00028393/8 Zakrzewo Brak planu 15 maja 
kazdego roku 

344,82 Grunty orne kl. VI, pow. 0,8019 ha 50,00 od 
01.10.2016 r. 
do 
30.09.2019 r. 

6. 399/19 1,3000 WL1A/00028393/8 Zakrzewo Brak planu 15 maja 
kazdego roku 

570,60 Grunty orne kl . V , pow. 0,1079; kl. VI, pow. 
1,1921 ha 

90,00 od 
01.10.2016 r. 
do 
30.09.2019 r. 

od 
01.10.2016 r. 
do 
30.09.2019 r. 

7. 282/7 0,1226 WL1 A/00028089/4 Zakrzewo Brak planu 15 maja 
kazdego roku 

52,72 Grunty orne kl. K l . VI, pow. 01226 ha 10,00 od 
01.10.2016 r. 
do 
30.09.2019 r. 

8. 28/3 0,2238 WL1A/00028346/4 Seroczki Brak planu 15 maja 
kazdego roku 

168,41 Grunty orne kl. IVb pow. 0,2238 ha 30,00 od 
01.10.2016 r. 
do 
30.09.2019 r. 

9. 28/1 0,4997 WL1 A/00028346/4 Seroczki Brak planu 15 maja 
kazdego roku 

363,55 Grunty orne kl. IVb pow. 0,3837 ha 
Pastwiska kl IV pow. 0,1160 ha 

60,00 od 
01.10.2016 r. 
do 
30.09.2019 r. 

od 
01.10.2016 r. 
do 
30.09.2019 r. 

10 44 0,7500 WL1 A/00028229/8 Ujma 
Duza 

Brak planu 15 maja 
kazdego roku 

556,38 Grunty orne kl. IV a ,pow.0, 6002 ha 
Laki i pastwiska kl. V, pow. 0,1498ha 

80,00 od 
01.10.2016 r. 
do 
30.09.2019 r. 

od 
01.10.2016 r. 
do 
30.09.2019 r. 

• wyzej wymienione nieruchomosci nie sa obciazone na rzecz osob trzecich ani nie stanowia zobowiazan, 
• przedmiotem przetargu bedzie wysokosc czynszu dzierzawnego nieruchomosci w stosunku rocznym. Nieruchomosc zostanie oddana w uzytkowanie rolnicze na okres 3 lat, 
• przetarg odbedzie sie 6 wrzesnia 2016 r. w siedzibie Urzedu Gminy w Zakrzewie, ul. Lesna 1, woj. kujawsko-pomorskie pokoj Nr 13 od godz. 8 0 0 w odstepach co 30 min wg 

kolejnosci jak powyzszej tabeli. 
• wadium ustala sie w wysokosci 15% ceny wywolawczej do przetargu z zaokragleniem do pelnych dziesiatek, 
• w przetargu moga uczestniczyc osoby fizyczne lub prawne, pod warunkiem wplacenia wadium w wyzej okreslonej wysokosci, 
• wadium nalezy wniesc w pieniadzu w kasie Urzedu Gminy w Zakrzewie lub na konto K B S Aleksandrow Kujawski filia Zakrzewo: 39 9537 0000 0060 0125 2000 0029 w terminie 

do 1 wrzesnia 2016 r. 
• dowod wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedlozeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, 
• wadium wniesione w pieniadzu przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygral, zalicza sie na poczet ceny dzierzawy, 
• o wysokosci postapienia decyduja uczestnicy przetargu, z tym ze postapienie nie moze wynosic mniej niz 1% ceny wywolawczej w zaokragleniu do pelnych dziesiatek zlotych, 
• wadium przepada w razie uchylenia sie uczestnika, ktory wygral przetarg od zawarcia umowy dzierzawy lub gdy zaden z uczestnikow przetargu nie zglosil postapienia 
• ogloszenie wywiesza sie na okres od 4 sierpnia do 5 wrzesnia 2016 r. 



W 6 J T GMINY 
Z A K R Z E W O 

ml kuiawsko-pomorskie Zahjcznik Nr 2 
do Zarzadzenia Nr 37/2016 
Wojta Gminy Zakrzewo 
z dnia 3 sierpnia 2016 r. 

R E G U L A M I N 
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierzawy gruntow rolnych 
stanowhjcych wlasnosc gminy Zakrzewo 

1. Dzierzawa gruntow nastepuje na podstawie przeprowadzonego przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

2. Niniejszy regulamin okresla zasady przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego, ktorego przedmiotem jest dzierzawa nieruchomosci, polozonych 
w gminie Zakrzewo. 

3. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powolana przez Wojta Gminy Zakrzewo. 
4. Do przetargu mogâ  przystajpic osoby, ktore bedâ  spelniac warunki wymienione 

w ogloszeniu przetargu ustnego nieograniczonego. 
5. Wadium wplacone przez uczestnika przetargu, ktory wygral przetarg, zalicza sie na 

poczet ceny dzierzawy nieruchomosci. Osobom, ktore nie wylicytowaly przetargu, 
wplacone wadium zostaje zwrocone w ciqgu trzech dnia od dnia zakohczenia 
przetargu. 

6. Przetarg otwiera przewodnicz^cy Komisji Przetargowej, przekazujac uczestnikom 
przetargu informacje odnosnie osob, ktore spelniaja^ warunki zawarte w ogloszeniu 
przetargu i zostaly dopuszczone do przetargu. 

7. Przewodniczaxy Komisji Przetargowej, informuje uczestnikow przetarg, ze po trzecim 
wywolaniu najwyzszej z oferowanych cen, dalsze postapienia nie zostana^ przyjete. 

8. O wysokosci postapienia decyduj^ uczestnicy przetargu, z tym ze post^pienie nie 
moze wynosic mniej niz 1% ceny wywolawczej, z zaokrqgleniem w gore do pelnych 
dziesiatek zlotych. 

9. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestnikow, jezeli chociaz jeden uczestnik 
zaoferuje co najmniej jedno postajpienie powyzej ceny wywolawczej. 

10. Po ustaleniu zgloszeh postajjieh Przewodniczqcy Komisji Przetargowej wywoluje 
trzykrotnie ostatni^ najwyzsz^ cene i zamyka przetarg. Nastepnie oglasza imie 
i nazwisko osoby, ktora przetarg wygrala. 

11. Wygrywaj^cy przetarg zobowiqzany jest w ustalonym terminie przez Wojta Gminy 
Zakrzewo (najpozniej 21 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu, wyznaczony termin 
nie moze bye krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia) do stawienia sie 
w wyznaczonym przez Wojta Gminy Zakrzewo terminie, celem podpisania umowy 
dzierzawy. 

12. W przypadku nie stawienia sie bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie 
w celu zawarcia umowy dzierzawy, Wojt Gminy Zakrzewo odstajji od zawarcia 
umowy, a wplacone wadium przepada na rzecz gminy Zakrzewo. 

13. Przetarg uwaza sie za zakohczony wynikiem negatywnym jezeli zaden z uczestnikow 
przetargow nie zaoferuje postcjpieh okreslonych w punkcie 8. 

14. Przewodnicz^cy Komisji Przetargowej sporz^dza protokol z przeprowadzonego 
przetargu, ktory podpisuje Przewodnicz^cy i Czlonkowie Komisji Przetargowej. 

15. Wojt Gminy Zakrzewo zatwierdza wynik przetargu. 

\ 


