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INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETRAGU 

pisemnego ograniczonego przeprowadzonego w dniu 12 października 2020r. dla 

rolników indywidualnych posiadających siedzibę gospodarstwa rolnego  na terenie 

Gminy Kroczyce  na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych na okres 3-ech lat 

stanowiących własność Gminy Kroczyce. 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1490)  

informuję, 

że  w dniu 12 października 2020r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kroczyce 

odbył się drugi przetarg pisemny ograniczony: 

1. Dla działki nr 270 o powierzchni 0,6283 ha położonej w Hucie Szklanej, zapisanej  

w księdze wieczystej nr CZ1M/00077687/1. 

 Do uczestnictwa w przetargu została dopuszczona jedna osoba, która  

w wyznaczonym terminie złożyła komplet dokumentów kwalifikacyjnych   

i wniosła wadium w kwocie 12,92 zł, 

 Cena wywoławcza na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości za rok 

wynosiła 64,60 zł, 

 Najwyższa cena osiągnięta  w przetargu wyniosła 100,00 zł, 

 Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Zdzisław Spera. 

2. Dla działki nr 463 o powierzchni 0,7911 ha położonej w Siedliszowicach, zapisanej  

w księdze wieczystej nr CZ1M/00049360/8. 

 Do uczestnictwa w przetargu zostały dopuszczone dwie osoby, które  

w wyznaczonym terminie złożyły komplet dokumentów kwalifikacyjnych   

i wniosły wadium w kwocie 12,11 zł, 

 Cena wywoławcza na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości za rok 

wynosiła 60,57 zł, 

 Najwyższa cena osiągnięta  w przetargu wyniosła 72,00 zł, 

 Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Marcin Korpyś. 

3. Dla następujących działek przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ  

w wyznaczonym terminie tj. do dnia 7 października 2020r. nie zostało wniesione 

wadium, nie zostały złożone dokumenty kwalifikacyjne do uczestnictwa w przetargu, 

jak również nie została złożona żadna oferta pisemna wraz z wymaganymi 

dokumentami: 

 2821 obręb Kroczyce Okupne, KW CZ1M/00017893/0, 

 2834/1 obręb Kroczyce Okupne, KW CZ1M/00015492/5, 

 2835 obręb Kroczyce Okupne, KW CZ1M/00015492/5. 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kroczyce na 

okres 7 dni, począwszy od dnia 23 października 2020r.  

Wójt Gminy Kroczyce 


