
   GR.6845.1.2016                                                                                      Obrazów 29.02.2016r 

                                                                                                       

 

Wójt Gminy Obrazów  

w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

 (tj. Dz.U. z 2015r poz. 1774 z późn. zm.), § 4 oraz §  16 Rozporządzenia Rady Ministrów 

 z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 

rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014r. poz. 1490) 
O G Ł A S Z A 

I  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY  

na dzierżawę do lat 3  nieruchomości gruntowej nr ewid. 399/12 o powierzchni 0,37 ha, 

położonej w Kleczanów, wpisanej do KW 53 887. 

 

1. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 399/12 w Kleczanowie, nr księgi wieczystej - 

53 887 

2. Powierzchnia nieruchomości – 0,37 ha 

3. Opis nieruchomości - Nieruchomość usytuowana blisko drogi powiatowej,  

w odległości ok. 200 m od drogi krajowej. Na nieruchomości tej jest sad wiśniowy 

 i czereśniowy. 

4. Przeznaczenie nieruchomości - Działka usytuowana jest w całości na terenie 

oznaczonym symbolem RM/MN (tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej), działka przeznaczona na cele rolne 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy 

6. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych obciążeń ani zobowiązań  

7. Cena wywoławcza dzierżawy rocznej brutto -  1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) 

8. Wadium – 100,00 zł (słownie: sto złotych) 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: 
1. dokonanie wpłaty wadium w gotówce w wysokości 100,00  zł. na konto :  

Urzędu Gminy w Obrazowie w BS Kielce Oddział w Obrazowie  71 8493 0004 0190 0280 2424 0263  

do dnia  04-04-2016r.  

2. złożenie stosownej oferty do dnia 04 -04-2016r.w sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na adres: 

Urząd Gminy Obrazów, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów w zamkniętych kopertach oznaczonych  

„ Przetarg dzierżawa -Kleczanów” 

 

Oferta powinna zawierać: 

1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwą oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba prawna i 

datę sporządzenia oferty. 

2. Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawy brutto. 

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

4. Kopia dowodu wpłaty wadium .  

Wadium wpłacane przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu 

dzierżawnego. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy 

dzierżawy – wadium nie podlega zwrotowi.  

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Obrazów w dniu 08 -04-2016 r. o godz. 9:00,  

pokój nr 7. 

 

Wójt Gminy Obrazów zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 

 z ofert. 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Obrazowie pokój nr 7 

lub telefonicznie: (0-15) 836-51-62 godz. 7.30-15.30  

                                                                                Wójt Gminy Obrazów  

Krzysztof Tworek    


