
REGULAMIN
pierwszego przetargu ustnego ograniczonego

na oddanie w dzierżawę części nieruchomości rolnej, położonej w 
Złakowie Borowym, oznaczonej numerem działki; dz.1227 o 
powierzchni około 0,95 ha.

1. Organizatorem pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na oddanie w
dzierżawę części  nieruchomości  rolnej  jest  Dyrektor Szkoły  Podstawowej
im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach.

2. Przedmiotem  przetargu jest wysokość czynszu dzierżawy, płatna do dnia
31 października każdego roku, przez okres trwania umowy dzierżawy.

3. Przetarg  przeprowadza  komisja  przetargowa  powołana  Zarządzeniem
Dyrektora  Szkoły  Podstawowej   im.  Pierwszego  Marszałka  Polski  Józefa
Piłsudskiego w Nowych Zdunach.

4. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściciela nieruchomości.
5. Przetarg odbywa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu tj. 24

kwietnia  2020r.  o  godz.  12.oo  w  budynku  Szkoły  Podstawowej  im.
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach pokój-
21.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą
wadium w wysokości 400zł.

              Za datę  zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto
Urzędu  Gminy  w  
               Zdunach.

7. Przetarg jest  ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli
chociaż jeden uczestnik zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej
wywoławczego czynszu dzierżawy.

8. Czynsz  dzierżawy  zaoferowany  przez  uczestnika  przetargu  przestaje
wiązać,  gdy inny uczestnik zaoferuje czynsz wyższy.

9. Wysokość postąpienia ustala się w porozumieniu z uczestnikami przetargu.
10. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia dopóty, dopóki mimo

trzykrotnego wywołania, nie ma dalszego postąpienia. Czynsz dzierżawy
zaoferowany  przez  uczestnika  przestaje  wiązać,   gdy  inny  uczestnik
zaoferuje wyższy czynsz.

11. Po  ustaniu  postąpienia  osoba  przeprowadzająca  przetarg  uprzedza
uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyżej z oferowanych czynszów
dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, przy czym wywołuje trzykrotnie
wysokość czynszu, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby, która
przetarg wygrała.

12. Wadium  wpłacone  przez  osobę,  która  przetarg  wygrała  zalicza  się  na
poczet  czynszu  dzierżawy,  a  wadium  wpłacone  przez  pozostałe  osoby
będzie  wypłacone   na  konto  wpłacającego,  w  ciągu  trzech  dni  od
zakończenia przetargu.

13. Wadium  ulega  przepadkowi  w  razie  uchylenia  się  uczestnika,  który
przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do sporządzenia
umowy dzierżawy na okres pięciu lat.

15. Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im.  Pierwszego  Marszałka  Polski  Józefa
Piłsudskiego  w  Nowych  Zdunach  zastrzega  sobie  prawo  odwołania
przetargu, jak też prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.


