
 
Przyrów dn. 10-06-2020 

WÓJT GMINY PRZYRÓW 

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony  

nieruchomości będącej własnością Gminy Przyrów 
 

I. PRZEDMIOT PRZETARGU 
 

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość położona w  obrębie wsi Staropole w gminie Przyrów 
oznaczona w ewidencji gruntów numerem 68, użytek Ł IV 1,0000 ha, o łącznej powierzchni 1,0000 ha.  
Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę 
Wieczystą  nr CZ1M/00098784/4. 
 
II. PRZEZNACZENIE I WARUNKI DZIERŻAWY 

 
1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.                                                              

Nieruchomość położona jest na terenach dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą 
Nr. 178/XXVI/2014 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Staropole, przedmiotowe 
nieruchomości posiadają następujące przeznaczenie: 
 EW 01 – tereny elektrowni wiatrowych; 
 KDW 01 – strefy dróg wewnętrznych; 
 ZU/R 05 – tereny rolnicze – użytki zielone. 

 
2. Opis nieruchomości. 

Nieruchomość zlokalizowana jest północnej części obrębu wsi Staropole. Dojazd do nieruchomości 
zapewnia droga wewnętrzna, gruntowa. Całość nieruchomości stanowi użytki zielone, oznaczone jako Ł 
IV nie użytkowane rolniczo od kilkunastu lat. 

3. Warunki dzierżawy. 

Nieruchomość będącą przedmiotem dzierżawy ma być przeznaczona pod budowę elektrowni wiatrowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

III. OKRES DZIERŻAWY 

Nieruchomość stanowiącą przedmiot dzierżawy, oddaje się w dzierżawę na okres 29 lat i 9 miesięcy od 
dnia podpisania umowy. 

IV. WADIUM ORAZ ZASADY PŁATNOŚCI I WYSOKOŚĆ CZYNSZU Z TYTUŁU DZIERŻAWY 

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy za roczny okres dzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu. 

 Cena wywoławcza czynszu netto: 130 000,00 zł rocznie. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić  
mniej niż 10 000 zł. 

 Wadium: 100 000,00 zł 

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu. 



 
Opłata roczna za dzierżawę na wniosek oferenta, który wygrał przetarg będzie mogła być zmniejszona 
do 10 tysięcy rocznie do czasu rozpoczęcia na nieruchomości robót budowlanych. Okres, w którym 
może obowiązywać zmniejszona opłata nie może być dłuższy niż 3 lata. Do kwoty czynszu będzie 
doliczany w odpowiedniej wysokości podatek od  towarów i usług (VAT). Czynsz dzierżawny będzie 
płatny z góry za każdy rok dzierżawy w terminie do 31 marca każdego roku. Roczny Czynsz dzierżawny 
będzie podlegać waloryzacji każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok, lub o wskaźnik wzrostu cen energii elektrycznej 
ogłaszany przez Prezesa GUS, w zależności od tego który wskaźnik jest korzystniejszy dla 
wydzierżawiającego.                                                                     

V. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 roku  o godz. 10  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy 
Przyrów. 

VI. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu, jest wniesienie do dnia 7 lipca 2020 r. do godz.1500 wadium,  
wpłacając go przelewem na konto Gminy Przyrów nr 18 8591 0007 0330 0926 0185 0001. Za datę 
wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w/w rachunek. Dowód wniesienia 
wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę 
nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, 
wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w 
terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

2. Uczestnicy przetargu winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i 
przedmiotem przetargu, projektem umowy będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia 
(umowa do wglądu w urzędzie gminy Przyrów) i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o 
zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem faktycznym nieruchomości. 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Dla nieruchomości wydano decyzję administracyjną – pozwolenie na budowę nr 431/2016 na 
budowę elektrowni wiatrowej wraz z placem montażowym i drogą dojazdową, która stanie się 
przedmiotem cesji na rzecz zwycięskiego oferenta. 

2. Wydzierżawiający podejmie starania celem przeniesienia warunków przyłączeniowych do sieci 
energetycznej na przyszłego dzierżawcę.  

3. Umowa dzierżawy, na żądanie Dzierżawcy i na jego koszt, może zostać zawarta w formie aktu 
Notarialnego oraz może zostać ujawniona w księdze wieczystej. 

4. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy dzierżawy najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba 
ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od 
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się 
informację o tym uprawnieniu. 

5. Gmina Przyrów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. 
6. Dzierżawca będzie zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznawalnych 

urządzeń podziemnych, w szczególności energetycznych, teleinformatycznych, wodnych i 
kanalizacyjnych,   w porozumieniu z ich właścicielem, jeżeli pozostawienie tych urządzeń 
kolidowałoby z budową inwestycji przez Dzierżawcę lub jej dalszym użytkowaniem. 

7. Wydzierżawiający nie zabezpiecza linii przesyłowych do odbioru wyprodukowanej energii.  
8. Dzierżawca zobowiązany będzie przed rozpoczęciem inwestycji do wznowienia wszystkich 

znaków granicznych. 



 

9. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym, a w przypadku działania 
poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej oryginał 
pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie 
poświadczonym podpisem. W przypadku osób prawnych odpis z KRS oraz pełnomocnictwo do 
jej reprezentowania jeżeli nie wynika to z KRS.  

10. Wójt Gminy Przyrów może odwołać ogłoszony przetarg  z ważnych powodów, niezwłocznie 
podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny 
odwołania przetargu. 

11. Informacje na temat przetargu uzyskać można w pokoju nr 14  tut. Urzędu, tel. 343554120 
wew. 40. 

 

Wójt Gminy Przyrów 

                                                                                                                          mgr inż. Robert NOWAK 

 


