
Za}ączniknr 1do Zarządzenin Wójta l_;nriny Lubrza
Nl 0050,st].?01t) z dnia i7 klviehtia ?019 r.

Wóit Gminy Lułrrza

o8łasza przetarg ustny nieo8raniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat
stanowiących własnoŚĆ Gminy Lubrza .

Wójt G]niny Lubrza ogłasza, że W dniu 23 maia 2o19 r. W siedzibie Urzędu Cnriny lv Lubrzy przy ulicy
Wolności 73, pokój 105 odbędzie Się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
rolnei na okres do trzech]at stanowiącą własność Gminy Lubrza położonei w mleiscowości :

Prężynka o godz. 10:00

Przedmioten,i pfżetargu jest nieruchonrość rolna położola lv miejscowości Prężynka, oznaczona
Ilumerem w ewidencji gruntów i budynków 266 karta mapy 3 w klasie ŁlII o pow. 0,1800 ha stanowląca
własność Gminy Lubrza dla której w Sądzie Rejonowym w Pl,udniku prowadzona jest księga wieczysta
KW 0PlP/00001983/7
Cena ływoławcz ego rocznego czynszu dzierżawnego tlia rlz. ur 266 wytlosi 33,00 zł co Stano\Ą/i 100yo
nrit,]imaInej rocZriei stawki cZyir§zu,
Wadium lłynosi - 3,00 złotych
Kwota postąpienia : nie mniej niż 10olo rocznego czynszu dzierżawnego z zaokrągleniem W górę do
pełnycir dZicsiątek Złotych

Powyższe nieruchonrości zamieszczone były rłykazie nicruchoności przeznaczonych do wydzierżalvicnia
na czas azraclany do t.zr.ch lat w dniu 20 marca 2019 rokLr na okres 21 dni na tablicy ogłoszen
W UrZędZie Gminy Lubrza od cinia 20,03.2019r, do dnia 09-04.2019r,, na St.onie inteflet0wej gminy
\|i ].|!:: }{ li!]Ł!.,,..(Łlilj.ll..i:i, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Prężynka oraz W Tygodniku Prudnickinr rv
dniu 20.03.2019r,

Pr z..zllaczenie nieruchomości i sposób jej zaqQ§!8daIo]ryd,[ia:
Nieruchon]ość położona jCst na obszarze nieobjętym obolviąZuiącynl miejscowyn planełl
zagospodarowania przcstrzennego. Działka nr 266 arkusz mapy 3 w obrębie Prężynka w,, studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarr.lwania przestl,zennego gminy Lubrza" uchwalorryrn uchwała Nr
xxvll/193/2010 Rady Grrriny Lubrza z dnia 24 lutego 2010 r. położona iest na terenie oznaczonyn
symbolenl R1- obszary roine o wysokich waioracłr produkcyjlych.
Nieruchoność przeznaczona jcst na ce]e rolne_
Nieruchoność nie jest obciążona i nie je§t przedn]iotem stosunków Zobowiązanych.
D7,ierżawca oprócz czyłlszu dzierżaw zobowiązany jest do uiszczenia podatków i innych świadczeń
z$,iązanych z posiadaniem przedmiotu dzicrżawy.
o Wysokości postąpicnia dccydują ucZestniCy prZetargu Z §/nl, że nie może ono WynosiĆ mniej niż 1yo ccny
wywoławczcj z zaokrąglenienr w górę do pełn_vch dziesiątek złotych,

Udział w przetargu mogą wziąć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium.
Wadium nalcży wnieść na rachunek bankorłym Cminy Lubrza prowadzony przez Bank Spółdzielczy
w Prudniku oddział Lubrza nr 02 B905 0000 2000 0010 1114 0003 z opisem

,, wadium na dzierźawę działki nr,...,..-.. w ....,,,....,.,.......",

Wadium winlo być uznanc na rachlirrku gnriny na}późnicj w dniu 20 maja 2019r.

Aby uczestniczyć w przetargu na danq miejscowość należy uiścić okreśIona kwotę wadium,
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisii przetargoWei
przed otwarciem przetargu.

Uczestnikon przetargu, którzy nie zostaną dzierżawcami nieruchon,}ości, wadium Zostanie ZWrócOne
niezwłocznie po Zamknięciu przetargu wyłącznie na konto bankowe wskazane przez uczestnika
przetargu, jedtlak nie późniei niż przcd upłylvem 3 dni od dtria zamknięcia przetargu.



Wadium wpłacone przez uczestnika przetafg, który przetarg wygrał, za||cza się na poczet czynszu
dZierżaWy.
Warunki dzierżawy okreśione zostaną W umowie dZierżawy Zawartej na podstawie Kod8ksu Cywilnego.
opłata z Ęltułu dzierźarvy ustalona jest w oparciu o komunikąt prezesa cus w sprawie średniej ceuy
skupu żyta Za okres pienvszych trzech kwartałów roku poprzedniego.
Zmiana stawki czynszu nastąpi nie częściej niż raT w roku Wg Wskaźnika stopnia inf]acji ogłoszonego
przez CUS.

Skutki uchylenia się od zawarcia umOwy dzie],żavly:
Zawiadomienie osoby, z którą ZoStanie Zawarta unrowa dzierżawy Winno nastąpić na]później w ciągu 21
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7
dąi od drlia dorcczcnia za\viadomiellia.
|eżeli osoba ustaiona jako.dzierżawca nieruc}roulości nie przystąpi bez rrsprawiedlirłienia do zawat,cia
umowy W miejscu i terminie podanym vV, Zawiadomieniu, wpłacone ł,adium nie będzie podlegało
7WrotoWi.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony prZetar8 bez poda]l'ia przyCzyny.

Tresć ninlejszego ogloszenia 7amieszc7ona Zosla]a rownicż nd stronic inlerncloWej gminy
.] ]-]a,!!]r!ii,:ri-a!;]!!Ł{{ na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gmirry l-ubrza oraz na tablicy o8łoszeii
w miejscowości Pręźyłka oraz w Tygodniku Pruclnickinl w dniu 17.04.2019 r.
Dodatkowo infolmacje o nieluchomości będącej przednriotem przetargu można uzyskać w Urzędzie
Gnliny Lubl-za pokój nl 201 telefon 77 407 46 54
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