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Wóit Gminy Jordanów Śląski ogłasza l przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na rzecz mieszkańców Gminy Jordanów ŚIąski

(v,lybór formy uzasddniony zdbezpieczeniem interesu społeczności lokalnei)
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1 WRlT/ooo161]9/6 Glinica 5715 o,6545

Grunt rolny
(orny), klasy: Rll

- 0,3542 ha, Rll|a

- 0,1607 ha, Rlllb
_ o,13q6 ha

Brak MPZP 506,18
Do ]o listopada
kaźdego roku ] lata 50,62

2. WRlT/oo016l39/6 clinica 57l6 1,1275 ha

Grunt rolny (orny)

- Rll - o,9168 ha,
Rllla - o,2o58 ha,
Rlllb - o,oo4g ha

Brak MPZP y6,91 Do ]o listoPada
każdego roku 3lata 9z,69

3. WRlT/ooo16376/9
Jordanów

ŚIąski
1%l6 o,z5oo ha

crunt rolny
(orny), klasa Rl

Działka znajduie się
na obszarze

przeznaczonym
W MPzP jako MN,8
- tereny zabudowy

mieszkaniowej
iednorodzinnei

225,33
Do 30 Iistopada
każdego roku ] lata 22,53

4. WRlT/ooo16376/9
JordanóW

Śląski
1%l7 o.25oo ha

crunt roIny
(orny), klasy:

Rl - o,224o ha,
Rll - 0,0260 ha

Działka znaiduje się
na obszarze

przeznaczonym
W MPZP jako MN18

- tereny zabudowy
mieszkaniowej
iednorodzinnei

28,63 Do 30 listopada
każdego roku 3lata 2236

5. WRlT/ooo12621/4
Jordanów

Śląski 554h 1,6795 ha
Grunt rolny (omy)

- Rll - 3,5216 ha

Działka znajdu|e się
na obszarze

przeznaczonym
2 945,32

Do 30 listopada
każdego roku 3lata 294,53



w MPZP iako Ac2
- teren aktywności

gospodarczei

6. WRlT/ooo12621/4
JordanóW

5ląskl
6]517 o,9zzz ha

Grunt rolny (omy)

- Rllla - 0,4526
ha, RlVa - 0,4696

ha

Działka znaiduie się
na obszarze

przeznaczonym
W MPZP jako MN5o
- tereny zabudowy

mieszkaniowej
iednorodzinnej

585,69
Do 3o listopada
każdego roku 3lata 58,57

7- WRlT/ooo12621/4
Jordanów

Śląski
63518 ,|,6117 ha

Grunt rolny (orny)

- R|lla - 1,1117 ha,
R]Va - o,5ooo ha

Działka zna|duje się
na obszarze

przeznaczonym
W MPZP jako MN5o
- tereny zabudowy

mieszkaniowej
iednorodzinnei

1 1oĄ,3ż
Do ]o listopada
każdego roku J lata 11o,ą)

8. WRlT/ooo16145i piotrówek ,tt7l,t o,71)3ha

Grunt rolny
(orny), klasy:
Rl - 0,25]3 ha,
Rll - o,3o8o ha,

ŁlV - o,152o ha

Działka znajdu|e się
na obszarze

przeznaczonym
W MPZP jako 2MN/2

- tereny zabudowy
mieszkaniowei
iednorodzinnei

,8,97
Do ]o Iistopada
każdego roku 3lata 53,9o

9. WRlT/ooo16145/1 piotrówek 11712 o,6Ą13 ha

6runt rolny
(orny), klasy:
Rl - 0,2453 ha,
Rll - o,27]o ha,
ŁlV - o,123o ha

Działka znaiduje się
na obszarze

przeznaczonym
W MPZP iako 2MN/2

- tereny zabudowy
mieszkaniowej
iednorodzinnei

49ż,37
Do ]o listopada
każdego rokU 3lata 49,24

1o. WRlT/ooo16145ł piotrówek 117l3 o,6753 ha

Grunt rolny
(orny), klasy:

Rl - 0,2603 ha,

Rll - o,285o ha,
ŁlV - o,1]oo ha

Działka zna|duie się
na obszarze

przeznaczonym
W MPZP jako 2MN/2

- tereny zabudowy
mieszkaniowej
iednorodzinnei

51836
Do 30 listopada
każdego roku J lata 51,84

11, WRlT/ooo1614o/6 wilczkowice 19l3 0,251o ha
crunt rolny

(orny), klasy:
Brak MPZP 184,95

Do 30 listopada
każdego roku ] lata 18,5o



Rllla * o,2o3o ha,
Rlllb - o,o48o ha

12. WRlT/ooo1614o/6 wilczkowice 19l4 o,6379 ha

Grunt roIny
(orny), klasy:

RllIa - 0,6259 ha,
Rll1b - o,o120 ha

Brak MPZP 485,24
Do 30 listopada
każdego roku ] Iata 48,5ż

13. WRlT/ooo16140/6 wilczkowice 19l5 o,25o5 ha
Crunt rolny (orny)
- Rlll a_o,25o5

ha
Brak MPZP 191,2o

Do 30 listopada
każdego roku 3lata 19,12

l. Warunki dzleźawy:
1) stawka Wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy Wskazana jest w powyższej tabeli (zgodnie z zaęądzeniem nr 2612019 Wóita Gminy Jordanów Śląski z dnia

l7 września zol9 r .);

u ) wysokoŚĆ stawki czynszu dzierżawnego podlega waloryzacii stosownie do obwieszczenia Prezesa cłóWnego Urz ędu Statystycznego W sprawie średniei kra|owei
ceny skupu pszenicy;

3) okres dzieźawy - 3 lata.

ll, Warunki zakwalifikowania do pnetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pruedłożenie komisii przetargowei. W terminie do dnia 27 stycznia 2o2o r., dokumentu potwierdzaiącego posiadanie
statusu mieszkańca Gminy Jordanów Śląski, zgodnie z art.25 i art. 28 KodeksU cywitnego.
Dokumenty kwalifikujące do uczestnictwa w przetargu prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Jordanów Śląski (pok. Nr 8) w zakleionych kopertach
z dopiskiem ,,zgłoszenie uczestnictwa W I przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych w Gminie JordanóW Śl. - dokumenty kwalifikuiące",

lll. Warunki uczestnictwa W przetargui
1) złożenie dokumentów kwali{ikujących do uczestnictwa W przetargu;

ż) wniesienie wadium w wyznaczonym terminie;

3) przedłożenie komisji przetargowei pżed otwarciem przetargu oryginału dowodu wpłaty wadium lub dowodu zwolnienia z tego obowiązku;

4) pned przystąpieniem do przetargu konieczne iest okazanie komisji pzetargowej dowodu toźsamości przez ucu estnika przetargu, a w przypadku:
- małźonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność oboiga maŁonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą iednego

matżonka, wyrażoną dla drugiego maĘonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości,
- pełnomocników osób fizycznych - konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Komisia przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniaią warunki przetargowe i zakwalifikuie ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych
i uprawnionych do przetargu będzie rvywieszona w siedzibie Urzędu Cminy Jordanów Śląski nie późniei niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.



Przetar8 może 5ię odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko iednego oferenta spełniającego warunki określone w przetargu.

Postąpienie nie może wynosić mnie| niż l% ceny wyw oławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi nastąpić co naimniej

iedno postąpienie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu iest Wpłacenie Wadium, które należy Wnieść najpóźniej do dnia 27 stycznia 2o2o r. ż dopiskiem ,,Wadium - dzierżawa: obręb ..... -
działka nr...." do kasy Urzędu Gminy Jordanów Śtąski lub na rachunek bankowy Cminy.lordanów Śląski N l71 95751014 oo3o 1774 2ooo oo1o.

Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wńwu pieniędzy na ww. rachunek lub do kasy.

Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników prżetargu zwrócone zostaną nie późniei niż
przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia Iub zakończenia przetargu Wynikiem negatywnym - na Wskazane przez oferentów rachunki
bankowe.

Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzieżawą zobowiązane są do zapoznania się z przedmiotem dzieźav,ty.

Dzierżawa nieruchomości gruntowych następu|e na podstawie danych ewidencii gruntów, w związku z tym Urząd okazu|e położenie nieruchomości w terenie bez
obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosina własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 3t stycznia zozo roku (piątek) o godz. 9:oo w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śl. (pańer) przy ul. Wrocławskiej 55.

Szczegołowe warunki dzierżaWy okreśIone zostaną w umowie dzierżawy, zawańej na podstaWie Kodeksu cywilnego.
Wójt Gminy Jordanów ŚIąskizastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.

lnformacje dotyczące nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu można uzyskać w Urzędzie Cminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55, pokói nr 3, teIefonicznie
(o7l)39u 584lub na stronie internetowei Biuletynu lnformacii Publicznei bip.iordanowslaski.pl iportalu gminnym www.iordanowslaski.pl.


