
WOJT GMINY MAGNUSZEW

w oparciu o Uchwak2 nr XXXII/208121, Rady Gminy Magnuszew z dnia 15 marca 2O21.r. w sprawie

wyra2enia zgody na dzier2awq nieruchomoici na okres do 4 lat
oglasza przetarg ustny nieograniczony

na dzier2awq nieruclromoSci bqdqcych wlasrro5ciq Gminy Magnuszew polo2onych w obrqbach
geodezyjnych:

1-. Trzebien oznaczanejw ewidencjigrunt6w nr 315 o pow. 9,0041 ha;

2. Trzebief oznaczanej w ewidencjigrunt6w nr lOO/3 o pow. 1,0700 ha;

3. Kurki oznacz:anej w ewidencji grunt6w nr 52 o pow" 1,0000 ha;

4. Bo26wka oznaczanej w ewidencji grunt6w nr 29/7 o pow. 2408 ha.

NieruchomoSci stanowiq grunt rolny, przezniaczony do rolniczego zagospodarowania od podpisania

umowy. Na przedmiotowe nieruchomoici brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzen nego.

Cena wywolawcza nieruchomoSci wynosi:
1. obrqb Trzebieri oznaczanej w ewiderrcji grunt6w nr 3/5 o pow. 9,0041 ha- 24,40 q/rok;
2. obrqb Trzebiefi oznaczanej w ewiderrcji grunt6w nr 100/3 o pow. 1,0700 ha- 1,,71, q/rok;;
3. obrqb Kurki oznaczanej w ewidencji grunt6w nr 52 o pow. 1,0000 ha- 3,35 q/rok;
4. obrqb Bo26rvka oznaczanej w ewidencji grunt6w nr 2912 o pow. O,24OB ha- 0,55 q/rok.

Wadium wynosi: LgYo ceny wywolawczej

Przetarg odbqdzie siq w dniu 24 mai 2O2L rrtkq o godz. 1000- Trzebie n dz. 315; o godz. 1030- Trzebir:ri
dz. nr 100/3; o godz. 1100- Kurki dz. nr 52; o godz. 1130- Bo26wka dz. nr 29/2
w siedzibie Urzqdu Gminy w Magnuszewie przy ul. Saper6w 24, pok6j nr L1-.

W przetargu mogq brai udzial osoby fizyr:zne i prawne, je2eli wptacq wadium w terminie
i miejscu wskazanynr w niniejszym ogloszeniu.
Wadium naleiy wptacid na rachunek bankorruy Urzqdu Gminy Magnuszew: Bank Sp6ldzielczy
Piaseczno o/Magnur;zew 05 8002 0004 0100 2033 2001 0008 , w spos6b umo2liwiajqcy odnotowanie
wptaty najp62niejdo dnia 20 maj 2021 roku.
Na dowodzie wniesienia wadium nale2y uwidocznii numer dzialki, kt6rej dotyczy wplata.
Wadium wniesione przez osobg, kt6ra wygrala przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu

dzier2awnego za nie,ruchomo(i, a pozostalyrn osobom zostanie zwr6cone po zakoficzeniu przetarg;u.

Najwy2sza cena osiqgniqta w przetargu, kt6ra musi byi wy2sza od ceny wywolawczej, bqdzie cenq
dzie12awy.

Je2eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo(ci nie przystqpi do zawarcia umowy, wplacone
wadium nie podleger zwrotowi.
Roczny czynsz dzieriawny platny jest iednorazowo do dnia 31 marca kaidego roku kalendarzowego
(z C6ry za dany rok) w wysokoSci - wartoS6 pszenicy pomnoiona przez ustalonq ilo56 q w wynikur
przetargu
WartoSd qt pszenicy ustala siq w oparciu o komunikat Prezesa GUS w sprawie Sredniej krajowej
ceny skupu pszenic'y w ll p6lroczu roku 2O2O tj.74,2121.
Gmina nie ponosi koszt6w odtworzenia granic geodezyjnych nieruchomoici.
Zastrzega siq prawo odwolania przetargu z lva2nych powod6w.
TreSi niniejszego ogJoszenia znajduje sig na stronie : www.ugmagnuszew.bip.org.pl
lnformacje mo2na uzyskai w Urzqdzie Grrriny w Magnuszewie przy ul. Saper6w 24,tel.(O-4
7105 wew. 205.

M a gn uszew, dnia 2',2.04.2021,r.


