
                              O G Ł O S Z E N I E  

działając na podstawie art 18 ust.2 pkt.9 lit. „a”   ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym  (tekst 

jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   04 września 2004 r. w 

sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 
r.poz.1490) i uchwały z dnia 11 kwietnia 2003 r. Nr XXVI/180/2009 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 19 maja 2009 r. 

z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Trzeszczany oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata,     

Wójt Gminy Trzeszczany,   ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 

gruntowej przeznaczonej na cele rolne położonej w Zaborcach. Przedmiotem   przetargu   jest   

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne opisana   w   wykazie podanym do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu 

Gminy od dnia 01-12-2022 r.   do dnia 19-01-2023 r. 

1. Obręb: Zaborce 

1. działka nr 202/6 o pow. 2,7905 ha,      ( R-I- 2,4200 ha, R-II-0,3705 ha) 

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 

 -   1 350,00 zł  w stosunku rocznym, 

Wysokość wadium: 

 wynosi  -     150,00 zł, 

- postąpienie wynosi  - co najmniej 1% ceny wywoławczej (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych). 

Okres dzierżawy 3 lata na cele rolne. 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 luty  2023  r. o godz. 13 ºº, w sali konferencyjnej, Urzędu Gminy 

Trzeszczany.   

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonej wysokości do dnia 

17 lutego 2023 r. do godz.15ºº (data wpływu na konto UG Trzeszczany) konto w Powiatowy Bank 

Spółdzielczy w Zamościu nr 70 9603 1029 2001 0000 0114 0002.             

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność 

małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.                                 

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne 

oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu                  

z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących 

z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. 
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się niezwłocznie po 

zawarciu  umowy dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone będzie niezwłocznie po 

zakończeniu przetargu. 

Złożenie przed przetargiem ustnego oświadczenia o zapoznaniu się: 

   • z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu, 

   • z granicami nieruchomości, 

   • z projektem umowy dzierżawy, 

   • ze stanem przedmiotu dzierżawy i w związku z tym nie będzie występował                                                      

      z ewentualnymi  roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy. 

 

Wójt Gminy ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Gminy Trzeszczany, www.bip. 

trzeszczany. roztocze.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

 

 

Trzeszczany Pierwsze, 2023-01-19 

 

 

 

 
 


