
O G Ł O S Z E N I E 
                    
Wójt Gminy Borowa ogłasza I - wszy przetarg ustny nieograniczony na dziarżawę na 
okres do 3 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowa  

 
 

Przedmiot przetargu: 
 

Nieruchomość rolna składająca się z części działki nr 410/3  o powierzchni 0,1073 ha 
położona w miejscowości Wola Pławska wpisana w KW  TB1M/00040039/9. 

 
             

Dla terenu w którym położona jest działka będaca przedmiotem przetargu brak jest planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy.  
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.  

 
 

Cena wywoławcza czynszu – 27,26 złotych brutto 
  
Wadium                                - 3,00 złote 
 
Minimalne postąpienie          - 30 groszy 

 
 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 roku  o godzinie 1000  w Urzędzie 
Gminy Borowa sala obrad - pierwsze piętro 

 
Wadium należy wpłacić do dnia 13 kwietnia 2016r na konto Urzędu Gminy Nr BS 
Mielec 0/ Borowa 54 9183 1044 2002 2000 0231 0001 z zaznaczeniem na dowodzie 
wpłaty „ wadium na dzierżawę części działki 410/3”. 
Wpłata wadium musi być potwierdzona przez Referat Finansowy Urzędu Gminy w dniu            
13 kwietnia 2016 roku (dlatego prosi się  o wcześniejsze dokonanie wpłaty przelewem) 
 
Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy przetargu nie wygrają zostanie 
zwrócone w całości po rozstrzygnięciu przetargu, a uczestnikom, którzy przetarg wygrają 
zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszy dzierżawnego. 
 
Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchylił 
się od zawarcia umowy dzierżawy. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
dzierżawca nieruchomości o terminie zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w ciągu                
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Umowa dzierżawy zostanie spisana w okresie 
nie wcześniej niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  
 
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Borowa pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie                               
– tel. (017) 58-155-21. 
 
 

Borowa dnia 21.03. 2016r.  

 
 
 



O G Ł O S Z E N I E 
                    
Wójt Gminy Borowa ogłasza I - wszy przetarg ustny nieograniczony na dziarżawę na 
okres do 3 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowa  

 
 

Przedmiot przetargu: 
 

Nieruchomość rolna składająca się z części działki nr 537  o powierzchni 0,1989 ha 
położona w miejscowości Wola Pławska wpisana w KW  TB1M/00040039/9. 

 
             

Dla terenu w którym położona jest działka będaca przedmiotem przetargu brak jest planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy.  
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.  

 
 

Cena wywoławcza czynszu – 51,07 złotych brutto 
  
Wadium                                - 5,10 złotych 
 
Minimalne postąpienie          -  60 groszy 

 
 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 roku  o godzinie 1030  w Urzędzie 
Gminy Borowa sala obrad - pierwsze piętro 

 
Wadium należy wpłacić do dnia 13 kwietnia 2016r na konto Urzędu Gminy Nr BS 
Mielec 0/ Borowa 54 9183 1044 2002 2000 0231 0001 z zaznaczeniem na dowodzie 
wpłaty „ wadium na dzierżawę części działki 537”. 
Wpłata wadium musi być potwierdzona przez Referat Finansowy Urzędu Gminy w dniu            
13 kwietnia 2016 roku (dlatego prosi się  o wcześniejsze dokonanie wpłaty przelewem) 
 
Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy przetargu nie wygrają zostanie 
zwrócone w całości po rozstrzygnięciu przetargu, a uczestnikom, którzy przetarg wygrają 
zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszy dzierżawnego. 
 
Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchylił 
się od zawarcia umowy dzierżawy. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
dzierżawca nieruchomości o terminie zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w ciągu                
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Umowa dzierżawy zostanie spisana w okresie 
nie wcześniej niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  
 
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Borowa pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie                               
– tel. (017) 58-155-21. 
 
 

Borowa dnia 21.03. 2016r.  
 
 
 


