
WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH WŁASNOSĆ GMINY W DNIU 18.05.2021 R. 

 

 

 

Warunki  przetargu 
 

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 216.   

2. Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 

0008 do dnia 12.05.2021 r., datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie 

z banku. 

3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości w przypadku osób fizycznych, natomiast osoby prawne - właściwy wypis z rejestru. 

4. Kandydat na dzierżawcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń . 

5. Kandydatem na dzierżawcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. 

6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej czynszu,   

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

7. Osobie, która wygrała przetarg - wpłacone wadium zostanie wliczone na poczet czynszu dzierżawnego działki, pozostałym uczestnikom przetargu wadia 

zwraca się w terminie do 3 dni, po zamknięciu przetargu.  

8. Jeśli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia do podpisania umowy dzierżawy Wójt Gminy Dzierżoniów  może odstąpić  

od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

9. Umowy dzierżawy na w/w nieruchomości  zostaną zawarte  na 7 lat.  

10. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.  

11. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu,  

tj. od 7.04.2021 r. oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl. 

12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1,  pok. nr  205 lub pod numerem telefonu (74) 832-56-85. 
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1.  Ostroszowice 572 SW1D/00015405/9 1,0600 rolnicze 800,00 80,00 10.00 

2.  Mościsko 1120/2 SW1D/00016397/6 0,7118 rolnicze 800,00 80,00 10.30 

http://www.ug.dzierzoniow.pl/

