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                                       W Ó  J T     G  M I N Y     K R E M P N A 

 

 

  Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 , art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                

o gospodarce nieruchomościami  (jedn. tekst Dz. U. 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz  § 6 

ust. 1, § 15  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i 

trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.  z  2004 r. 

Nr 207, poz. 2108 z późn. zm. ). 

 

o g ł a s z a  I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości mienia 

komunalnego wraz z budynkiem w Świątkowej Wielkiej na okres 30 lat, tj. do 2051 r. 

oznaczonej jako działka: 

- nr ewid. 227/3 o pow. 0,4311 ha. 

Budynek byłej Szkoły Podstawowej o pow. użytkowej – 397,46 m², który nadaje się do 

remontu i adaptacji.    

             Działka nr ewid. 227/3 objęta jest księgą wieczystą Nr KW KS1J/00050885/4. 

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest pod budynkiem byłej Szkoły Podstawowej                        

w Świątkowej Wielkiej.  

Działkę wraz z budynkiem wydzierżawia się w drodze przetargowej z przeznaczeniem 

na cele usługowe, rekreacyjno-turystyczne lub cele charytatywne.   
  

Dzierżawca może w okresie dzierżawy dokonać zakupu działki wraz z budynkiem w ramach 

pierwokupu w przypadku podjęcia przez Gminę Krempna decyzji o sprzedaży. 

Koszty ewentualnego remontu i adaptacji nie będą wliczane w wartość budynku będącego 

przedmiotem sprzedaży. 

Opis stanu technicznego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

               
             Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za w/w działkę oraz budynek wynosi  

kwotę: 2 105,20 zł. netto, ( słownie: dwa tysiące sto pięć złotych dwadzieścia groszy netto ) 

w stosunku rocznym. 

Wysokość wadium :     211 zł. ( słownie: dwieście jedenaście złotych ).  

Minimalne postąpienie :  21,10 zł.  ( słownie: dwadzieścia jeden złotych dziesięć groszy ). 

 

            Przetarg I ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 1000               

w budynku Urzędu Gminy Krempna , pokój nr 1.   

            Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do wiadomości w dniu 18 maja             

2021 r o godz. 12.00 poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krempna oraz na 

stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.    

 

           Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 

10 % ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (tj. w kwocie j/w) na 

konto Urzędu Gminy w Krempnej Nr 92 8636 1015 2004 1602 5862 0001 lub w kasie 

Urzędu Gminy Krempna, najpóźniej do dnia 12 maja 2021 r. do godz. 1430 włącznie.   

 

           Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie 

później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.  

 

 



 

 

           Wpłacone wadium zostanie : 

 

- zaliczone na poczet ceny czynszu dzierżawnego nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca 

   wadium wygra przetarg, 

-  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu, 

W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy,  

wadium  przepada  na  rzecz  wydzierżawiającego. 

 

            Dzierżawca zobowiązany jest uiścić cenę czynszu dzierżawnego zaoferowaną                

w przetargu najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy dzierżawy.  

 

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Krempna,  

pokój nr 6  w dniach i godzinach pracy Urzędu, najpóźniej do dnia 17 maja 2021 r. 

 

               ZASTRZEGA   SIĘ    PRAWO   ODSTĄPIENIA   OD   PRZETARGU 

 

            Niniejsze ogłoszenie podaje się do wiadomości poprzez  

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krempna  

oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznym w miejscowości   

Świątkowa Wielka w dniach od 15 kwietnia 2021 do 17 maja 2021 r.  
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Wójt Gminy Krempna  

                                                                                                                               /-/ Kazimierz Miśkowicz  
                                                                                                                             Na oryginale znajduje się właściwy podpis 

 


