
OGŁOSZENIE PRZETARGU
Burmistrz Siedliszcza  działając na podstawie art.  38 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  z dnia 21 

sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004  

roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,  

poz.  1490) ogłasza przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości  stanowiących własność Gminy 

Siedliszcze.
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Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: cele rolne
Wyliczenie wysokości czynszu dzierżawnego następować będzie 2 razy w roku na podstawie wartości  
1q   pszenicy  zgodnie  ze  średnią  krajową  ceną  skupu  pszenicy  za   I  i za  II  półrocze  zgodnie 
z obwieszczeniem  Prezesa  GUS,  ogłoszoną  w  Monitorze  Polskim.  Czynsz  dzierżawny  będzie 
wyliczany i pobierany po zakończeniu I półrocza w terminie do dnia 15 listopada danego roku i po 
zakończeniu II półrocza w terminie do 15-go marca następnego roku.

FORMA ZBYCIA
Przetarg ustny nieograniczony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, 

w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 1000

UWAGI!!!
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłata wadium w wysokości 10% stawki cenowej określonej za dzierżawę, nie mniej jednak jak 10,00 zł, przyjmując war-
tość q/pszenicy 70 zł,

2. Wpłaty wadium należy dokonać na konto bankowe wskazując nr działki, miejsce jej położenia, jej powierzchnię w  termi-
nie nie później niż na 3 dni przed dniem przetargu:
WBS O.SIEDLISZCZE NR: 13 8187 0004 2007 0150 0048 0017

3. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg
- zwrócona jeśli osoba wpłacająca przetargu nie wygra

4. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 0,10 q pszenicy.
5. W przypadku uchylenia się nabywcy, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy  w terminie i miejscu wyznaczo-

nym przez organizatora przetargu, Burmistrz Siedliszcza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podle-
ga zwrotowi.

6. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn i podając informację.

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się: na stronie www gminy
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Siedliszczu

w dniu 24 marca 2020 r.

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik
         Burmistrz Siedliszcza


