
WÓJT GMINY WOJCIECHÓW 

Ogłasza przetarg  nieograniczony na wydzierżawienie  nieruchomości  rolnych położonych  

w obrębie wsi Wojciechów. 

Przedmiotem  przetargu  jest : 

-  działka  nr 1379 o pow. 0,40 ha w tym R III – 0,40 ha  położona we wsi Wojciechów   

gm. Wojciechów .  

-  część działki  nr  1380  o pow.  0,14 ha  w tym R III – 0,14 ha  położona we wsi  

Wojciechów  gm.  Wojciechów  

Łączna wysokość stawki  czynszu za dzierżawę  nieruchomości  rolnej   wyliczona  wg klasy 

bonitacyjnej  gruntu ornego wynosi 1,62 q pszenicy rocznie.  

Wg. studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  

Wojciechów  nieruchomość przeznaczona  jest  pod  tereny  mieszkalnictwa  i usług. 

Powyższe działki  rolne położone  w sąsiedztwie  tworzą  jedną nieruchomość  którą  

przeznacza się na wydzierżawienie  dla jednego dzierżawcy  na cele  produkcji  rolnej na 

okres  do 3 lat od  podpisania  umowy. 

Wywoławcza  wysokość czynszu  dzierżawnego  wynosi  104,23 zł. 

Wysokość wadium  wynosi  20,00 zł. 

Wysokość postąpienia  wynosi 5,00 zł. 

Przetarg odbędzie się 26.08.2015 r. o godz. 11³°  w sali konferencyjnej  Urzędu  Gminy  

Wojciechów   

Warunkiem udziału  w przetargu  jest : 

- wpłata wadium  w wysokości  20 zł (słownie: dwadzieścia zł) do dnia 24.08.2015 r. 

-  gotówką  w kasie tut. Urzędu  w godzinach  pracy  od godz.  8°° do 15°°  lub    

- przelewem na konto  Urzędu : BS w Poniatowej  Oddział  w Wojciechowie  nr 93 8735 

1017 1000 0111 2000 0190 z zaznaczeniem    w tytule przelewu  wadium na „Przetarg na 

wydzierżawienie nieruchomości rolnej w Wojciechowie”. 

Wadium wpłacone  przez uczestnika  przetargu , który wygra  przetarg , zalicza  się w cenę  

czynszu  dzierżawnego  za nieruchomość. 

 W przypadku  gdy uczestnik  przetargu wyłoniony jako dzierżawca  uchyli się  od zawarcia 

umowy  dzierżawy w wyznaczonym terminie ,  wpłacone wadium nie będzie podlegało 

zwrotowi. 

Wadium wpłacone przez uczestników , którzy  przetargu nie wygrali  zostanie im zwrócone  

w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.   

Umowa dzierżawy  na działkę  rolną  sporządzona  zostanie  w terminie  uzgodnionym  przez 

strony. 

Szczegółowe informacje  o przetargu  można uzyskać  na stanowisku  gospodarki 

nieruchomościami – ( Budynek Agronomówki, pok. Nr 8) tel 81 517 72 41 w. 31  


