
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 30 lipca 2021 r. 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz.1990, z późn. zm.), oraz § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 

2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłów  

Przedmioty dzierżawy:  

Lp. Nr działki 

Powierzc
hnia 

nierucho
mości 
[ha] 

Nr księgi wieczystej 
lub inny dokument 
będący podstawą 

własności  

Położenie 
nieruchomośc

i 
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie działki w planie 
zagospodarowania przestrzennego  

i sposób zagospodarowania 
Przeznaczenie 

Termin  
zagospodarowania 

Stawka wywoławcza  Wadium 

1 78 ark.1 0,5000 KI1B/00052364/5 

obręb  
Gacki, 
 gmina 

Szydłów 

Działka o kształcie zbliżonym 

do prostokąta o dobrej klasie 

gruntów. Zgodnie z ewidencją 

gruntów nieruchomość 

sklasyfikowana jest, jako: RIIIb 

- grunty orne - 0,0016 ha oraz 

RIVa - grunty orne - 0,7214 ha.. 

Część działki przeznaczona pod 

dzierżawę leży poza obszarem 

opracowania planu, natomiast zgodnie 

ze Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  uchwalonego 

Uchwałą Rady Gminy nr 

XXXV/210/2001r – teren upraw 

polowych 

Nieruchomość 
wydzierżawiona 

z 
przeznaczeniem 
na cele rolne z 

wyjątkiem 
sadów. 

10 lat  
150 zł/ rocznie 

słownie: sto 
pięćdziesiąt złotych                                            

15 zł  
Słownie: piętnaście 

złotych                                           

W/w nieruchomość ma uregulowany stan prawny, nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.  

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, pokój nr 1 o godzinie 9.00. 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 25 sierpnia 2021 r. oraz przedłożenie komisji: 

- dowodu wpłaty wadium, 

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych. 

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.  

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść, z podaniem nr działki i miejscowości, przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym o/ Szydłów  

Nr konta: 68 8521 0006 2001 0000 0130 0007.  

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone  

w przeciągu 7 dni od daty przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy. 



Czynsz za dzierżawę może ulegać corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 

roku poprzedzającego, ale jedynie w sytuacji wskaźnika dodatniego.  

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, pokój nr 23, tel. (041) 35-45-125 oraz na stronie internetowej www.szydlow.bip.jur.pl.   

 
 

 Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 
      Andrzej Tuz 

 
 

 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szydłów w dniu ……………………………….., zdjęto  w dniu ……………………………… 

http://www.szydlow.bip.jur.pl/

