
 

ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2019 

BURMISTRZA LEŚNICY 

z dnia 21 listopada 2019 r. 

w sprawie ustalenia warunków dzierżawy nieruchomości gminnych 

Na podstawie art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. 

poz. 2204, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Nieruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy  

Nr 0050.113.2019 z dnia 18 października 2019 r. wydzierżawić w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

2. Warunki I przetargu zawiera ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy  

Nr 0050.52.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Przewodniczący Komisji sporządzi protokół z przetargu zgodnie  

z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, który będzie podstawą do 

spisania umowy na dzierżawę nieruchomości. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 



 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.126.2019 

Burmistrza Leśnicy z dnia 21 listopada 2019 r. 

Burmistrz Leśnicy 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: 

Lp. Nr ewidencyjny 

nieruchomości, 

karta mapy, 

obręb, nr księgi 

wieczystej 

Pow. 

nieruchomości 

[m2] 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

miejscow. planie 

zagosp. przestrz. 

i sposób 

zagospod. 

Termin 

zagospod. 

nieruchom. 

Inf. o przezn. do 

sprzedaży, oddaniu  

w użyt. wiecz. najmie 

lub dzierżawie 

Okres  

umowy 

dzierżawy 

Wysokość 

czynszu rocznie 

netto 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

1. 2
. 

Część działki 

nr 3021/1, 

km 8, obręb 

Leśnica, 

OP1S/000440

69/9 

308 Działka 

rolna 

1PU – teren 

produkcyjno-

usługowy 

Po 

zawarciu 

umowy 

dzierżawy 

Dzierżawa w 

drodze przetargu 

pod działalność 

gospodarczą – 

wieża telefonii 

komórkowej 

Do 10 lat 10 000,00 zł 

 

* 

Miesięcznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy  

o gospodarce 

nieruchomo- 

ściami 

 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona prawem na rzecz osób trzecich. 

Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2020 r. o godz. 15.00  w sali nr 9 Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9. 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9 lub na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Leśnicy 

nr 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 do dnia 08.01.2020 r. do godz. 12.00 (dotyczy wpływu na konto urzędu). 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie: 

 dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winny posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu, 

 dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. 

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi.  

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości. 

Osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. 

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z przetargu z ważnych powodów. 

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i nieruchomościach uzyskać można w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,  

pokój 103, nr tel. 77 4639855. 

* Wydzierżawiający przewiduje możliwość ograniczenia wysokości czynszu rocznego do czasu zagospodarowania nieruchomości, aniżeli przez okres 18 miesięcy 


