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INFORMACJA O OG?OSZENIU PRZETARGÓW

 

Wójt Gminy Orchowo

podaje do publicznej wiadomo?ci,

?e na tablicy og?osze? Urz?du Gminy Orchowo

oraz na stronie internetowej urz?du: www.orchowo.pl

zosta?o opublikowane og?oszenie o przetargach ustnych nieograniczonych

na dzier?aw? nieruchomo?ci gruntowych:

nr ew. 813 cz??? o pow. 0,3500 ha, obr?b Orchowo, KW KN1S/00018008/3;

cena wywo?awcza: 340,00 z?., wadium: 68,00 z?. p?atne do 30.09.2020r.

nr ew. 152 cz??? o pow. 0,0500 ha, obr?b Orchowo, KW KN1S/00018008/3;

cena wywo?awcza: 25,00 z?., wadium: 5,00 z?. p?atne do 30.09.2020r.

nr ew. 152 cz??? o pow. 0,0500 ha, obr?b Orchowo, KW KN1S/00018008/3;

cena wywo?awcza: 25,00 z?., wadium: 5,00 z?. p?atne do 30.09.2020r.

nr ew. 571 o pow. 0,8600 ha, obr?b Orchowo, KW KN1S/00018008/3;

cena wywo?awcza: 860,00 z?., wadium: 172,00 z?. p?atne do 30.09.2020r.

nr ew. 572 o pow. 0,8700 ha, obr?b Orchowo, KW KN1S/00018008/3;

cena wywo?awcza: 870,00 z?., wadium: 174,00 z?. p?atne do 30.09.2020r.

nr ew. 64 o pow. 1,8100 ha, obr?b My?l?tkowo, KW KN1S/00040016/5;

cena wywo?awcza: 144,80 z?., wadium: 28,96 z?. p?atne do 30.09.2020r.

nr ew. 87/2 o pow. 2,3545 ha, obr?b Ga?czynek, KW KN1S/00039668/0;

cena wywo?awcza: 1.952,81 z?., wadium: 390,56 z?. p?atne do 30.09.2020r.
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Termin przetargów na dzier?aw?: 8 pa?dziernika 2020r.

Miejsce: sala narad nr 13 na I pi?trze, 

w Urz?dzie Gminy Orchowo, ul. Ko?ciuszki 6

 

Szczegó?owe informacje dotycz?ce przetargów dost?pne s?

w Urz?dzie Gminy Orchowo, biuro nr 8 na parterze,

pod nr tel. 63-268-40-90 wew. 31

na stronie internetowej urz?du: www.orchowo.pl

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://orchowo.nowoczesnagmina.pl/

Orchowo, 08.09.2020r.

GNiZK.6845.41.2020

OG?OSZENIE O PRZETARGACH NA DZIER?AW? NIERUCHOMO?CI

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia8 marca 1990 rokuo samorz?dzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z pó?n. zm.), art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i
2 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 rokuo gospodarce nieruchomo?ciami (tekst jedn. Dz. U. z
2020 roku, poz. 65 z pó?n. zm.), oraz w wykonaniu uchwa?y nr XVII/117/08 Rady Gminy
Orchowo z dnia7 lutego 2008rokuw sprawie okre?lenia zasad gospodarowania
nieruchomo?ciami stanowi?cymi w?asno?? Gminy Orchowo (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 2008 roku, nr 60 poz. 1196 ze zm.),

WÓJT GMINY ORCHOWO OG?ASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na
dzier?aw? nieruchomo?ci gruntowych:

Lp Oznaczenie
nieruchomo?ci
wed?ug ksi?gi
wieczystej oraz

katastru
nieruchomo?ci

Pow.
dzia?ki

w ha,

 

Opis
nieruchomo?ci

Przeznaczenie
nieruchomo?ci i sposób jej

zagospodarowania

Informacja o
przeznaczeni

u

 

Cena wywo?awcza

Termin
przetargu

 

Wadium i
termin jego

wp?aty

Warto??
minimalne
go post?pi

enia 

1. Cz??? dzia?ki 0,3500ha Dzia?ka rolna. brak planu Dzia?ka  08.10.2020r. 68,00 z?3,40 z?
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nr ew. 813

 

miejscowo?? 

Orchowo

 

Obr?b
ewidencyjny 0006

Orchowo

 

KW
KN1S/00018008/3

 

Przeznaczenie
rolnicze.

 

Grunty:

RIIIA – 0,2500 ha

RIVA – 0,1000 ha

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowa? i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Orchowo dzia?ka nr ew. 813 znajduje si?

w jednej strefie: „ I – strefa
zurbanizowana, tereny o wiod?cej funkcji
zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomo??

obj?ta jest zespo?em stanowisk
archeologicznych. Dzia?ka znajduje si?

równie? na terenie Powidzko –
Bieniszewskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (teren ca?ej gminy). Rada
Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017
roku podj??a uchwa?? nr XL/192/17 w
sprawie przyj?cia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata

2017-2026. Przedmiotowa nieruchomo??
nie jest obj?ta granicami programu.

przeznaczona
do oddania w
dzier?aw? w

trybie
przetargowym

 

Umowa
dzier?awy
zostanie

zawarta na
okres do

31.08.2023r.

Zgodnie z
zarz?dzeniem Nr

2/2015 Wójta Gminy
Orchowo z dnia
28.01.2015r. w

sprawie ustalania
wysoko?ci stawek

czynszu za dzier?aw?
nieruchomo?ci

gruntowych
stanowi?cych

w?asno?? Gminy
Orchowo

roczna wysoko??
op?aty z tytu?u

dzier?awy wynosi:
340,00 z? = cena

wywo?awcza

 

(czwartek)

godz. 11.00

 

p?atne do
30.09.2020r.

w??cznie.

2. Cz??? dzia?ki 

nr ew. 152

 

miejscowo?? 

Orchowo

 

Obr?b
ewidencyjny 0006

Orchowo

 

KW
KN1S/00018008/3

 

0,0500ha  

 

Dzia?ka rolna
Przeznaczenie

rolnicze.

 

Grunty:

RIIIB – 0,0500 ha

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowa? i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Orchowo dzia?ka nr ew. 152 znajduje si?
w jednej strefie: „II- rolno-przyrodnicza,

tereny u?ytkowane rolniczo, tereny
komunikacji i infrastruktury technicznej”.
Dzia?ka znajduje si? równie? na terenie
Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (teren ca?ej

gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27
lipca 2017 roku podj??a uchwa?? nr

XL/192/17 w sprawie przyj?cia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo

na lata 2017-2026. Przedmiotowa
nieruchomo?? nie jest obj?ta granicami

programu.

Dzia?ka
przeznaczona
do oddania w
dzier?aw? w

trybie
przetargowym

 

Umowa
dzier?awy
zostanie

zawarta na
okres do

31.08.2023r.

Zgodnie z
zarz?dzeniem Nr

2/2015 Wójta Gminy
Orchowo z dnia
28.01.2015r. w

sprawie ustalania
wysoko?ci stawek

czynszu za dzier?aw?
nieruchomo?ci

gruntowych
stanowi?cych

w?asno?? Gminy
Orchowo

roczna wysoko??
op?aty z tytu?u

dzier?awy wynosi:
25,00 z? = cena
wywo?awcza

 

08.10.2020r.
(czwartek)

godz. 11.30

 

 5,00 z?

p?atne do
30.09.2020r.

w??cznie.

0,25 z?

3. Cz??? dzia?ki 

nr ew. 152

 

0,0500ha  

Dzia?ka rolna
Przeznaczenie

rolnicze.

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowa? i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy

Dzia?ka
przeznaczona
do oddania w
dzier?aw? w

trybie
przetargowym

 

Zgodnie z
zarz?dzeniem Nr

2/2015 Wójta Gminy
Orchowo z dnia

08.10.2020r.
(czwartek)

godz. 12.00

 

 5,00 z?

p?atne do
30.09.2020r.

w??cznie.

0,25 z?
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miejscowo?? 

Orchowo

 

Obr?b
ewidencyjny 0006

Orchowo

 

KW
KN1S/00018008/3

 

 

Grunty:

RIIIB – 0,0500 ha

 

Orchowo dzia?ka nr ew. 152 znajduje si?
w jednej strefie: „II- rolno-przyrodnicza,

tereny u?ytkowane rolniczo, tereny
komunikacji i infrastruktury technicznej”.
Dzia?ka znajduje si? równie? na terenie
Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (teren ca?ej

gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27
lipca 2017 roku podj??a uchwa?? nr

XL/192/17 w sprawie przyj?cia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo

na lata 2017-2026. Przedmiotowa
nieruchomo?? nie jest obj?ta granicami

programu

 

Umowa
dzier?awy
zostanie

zawarta na
okres do

31.08.2023r.

28.01.2015r. w
sprawie ustalania
wysoko?ci stawek

czynszu za dzier?aw?
nieruchomo?ci

gruntowych
stanowi?cych

w?asno?? Gminy
Orchowo

roczna wysoko??
op?aty z tytu?u

dzier?awy wynosi:
25,00 z? = cena
wywo?awcza

 
4. Dzia?ka nr ew.

571

 

miejscowo?? 

Orchowo

 

Obr?b
ewidencyjny

0006  Orchowo

 

KW

KN1S/00018008/3

0,8600ha  

Dzia?ka rolna
Przeznaczenie

rolnicze.

 

Grunty:

RIIIB - 0,8600 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowa? i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Orchowo dzia?ka nr ew. 571 znajduje si?

w jednej strefie: „ I – strefa
zurbanizowana, tereny o wiod?cej funkcji
zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomo??

obj?ta jest zespo?em stanowisk
archeologicznych. Dzia?ka znajduje si?

równie? na terenie Powidzko –
Bieniszewskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (teren ca?ej gminy). Rada
Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017
roku podj??a uchwa?? nr XL/192/17 w
sprawie przyj?cia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata

2017-2026. Przedmiotowa nieruchomo??
nie jest obj?ta granicami programu.

 

Dzia?ka
przeznaczona
do oddania w
dzier?aw? w

trybie
przetargowym

 

Umowa
dzier?awy
zostanie

zawarta na
okres do

31.08.2023r.

 

Zgodnie z
zarz?dzeniem Nr

2/2015 Wójta Gminy
Orchowo z dnia
28.01.2015r. w

sprawie ustalania
wysoko?ci stawek

czynszu za dzier?aw?
nieruchomo?ci

gruntowych
stanowi?cych

w?asno?? Gminy
Orchowo

roczna wysoko??
op?aty z tytu?u

dzier?awy wynosi:
860,00 z? = cena

wywo?awcza

 

08.10.2020r.
(czwartek)

godz. 12.30

 

 172,00 z?

p?atne do
30.09.2020r.

w??cznie.

8,60 z?

5. Dzia?ka nr ew.
572

 

miejscowo?? 

0,8700ha  

Dzia?ka rolna
Przeznaczenie

rolnicze.

 

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowa? i kierunków

Dzia?ka
przeznaczona
do oddania w
dzier?aw? w

trybie
przetargowym

 

Zgodnie z
zarz?dzeniem Nr

2/2015 Wójta Gminy
Orchowo z dnia
28.01.2015r. w

08.10.2020r.
(czwartek)

godz. 13.00 

 174,00 z?

p?atne do
30.09.2020r.

w??cznie.

8,70 z?
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Orchowo

 

Obr?b
ewidencyjny

0006  Orchowo

 

KW

KN1S/00018008/3

Grunty:

RIIIB - 0,8700 ha

zagospodarowania przestrzennego gminy
Orchowo dzia?ka nr ew. 572 znajduje si?

w jednej strefie: „ I – strefa
zurbanizowana, tereny o wiod?cej funkcji
zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomo??

obj?ta jest zespo?em stanowisk
archeologicznych. Dzia?ka znajduje si?

równie? na terenie Powidzko –
Bieniszewskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (teren ca?ej gminy). Rada
Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017
roku podj??a uchwa?? nr XL/192/17 w
sprawie przyj?cia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata

2017-2026. Przedmiotowa nieruchomo??
nie jest obj?ta granicami programu.

 

 

Umowa
dzier?awy
zostanie

zawarta na
okres do

31.08.2023r.

sprawie ustalania
wysoko?ci stawek

czynszu za dzier?aw?
nieruchomo?ci

gruntowych
stanowi?cych

w?asno?? Gminy
Orchowo

roczna wysoko??
op?aty z tytu?u

dzier?awy wynosi:
870,00 z? = cena

wywo?awcza

 

6. Dzia?ka nr ew.
64

 

miejscowo?? 

My?l?tkowo 

 

Obr?b
ewidencyjny

0005
My?l?tkowo

 

KW

KN1S/00040016/

1,8100ha  

 

Dzia?ka rolna
Przeznaczenie

rolnicze.

 

Grunty:

N – 1,8100 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowa? i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy

Orchowo dzia?ka nr ew. 64 oznaczona jest
jako wody. Dzia?ka znajduje si? na terenie

Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (teren ca?ej

gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27
lipca 2017 roku podj??a uchwa?? nr

XL/192/17 w sprawie przyj?cia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo

na lata 2017-2026. Przedmiotowa
nieruchomo?? nie jest obj?ta granicami

programu.

Dzia?ka
przeznaczona
do oddania w
dzier?aw? w

trybie
przetargowym

 

Umowa
dzier?awy
zostanie

zawarta na
okres do

31.08.2023r.

 

Zgodnie z
zarz?dzeniem Nr

2/2015 Wójta Gminy
Orchowo z dnia
28.01.2015r. w

sprawie ustalania
wysoko?ci stawek

czynszu za dzier?aw?
nieruchomo?ci

gruntowych
stanowi?cych

w?asno?? Gminy
Orchowo

roczna wysoko??
op?aty z tytu?u

dzier?awy wynosi:
144,80 z? = cena

wywo?awcza

 

08.10.2020r.
(czwartek)

godz. 13.30 

 28,96 z?

p?atne do
30.09.2020r.

w??cznie.

1,45 z?

7. Dzia?ka nr ew.
87/2

 

miejscowo?? 

Ga?czynek

2,3545ha Dzia?ka rolna
Przeznaczenie pod
lokalizacj? pasiek.

 

Grunty:

RIVA – 1,2727 ha

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowa? i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Orchowo dzia?ka nr ew. 87/2 znajduje si?

w jednej strefie: „II-Strefa rolno-

Dzia?ka
przeznaczona
do oddania w
dzier?aw? w

trybie
przetargowym

 

 

Zgodnie z
zarz?dzeniem Nr

2/2015 Wójta Gminy
Orchowo z dnia
28.01.2015r. w

sprawie ustalania

08.10.2020r.
(czwartek)

godz. 14.00 

 390,56 z?

p?atne do
30.09.2020r.

w??cznie.

19,53 z?
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Obr?b
ewidencyjny

0002  Ga?czynek

 

KW

KN1S/00039668/0

RIVB - 0,6662 ha

RV - 0,4156 ha

przyrodnicza, tereny u?ytkowane rolniczo,
tereny komunikacji i infrastruktury

technicznej”. Dzia?ka znajduje si? na
terenie Powidzko – Bieniszewskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren
ca?ej gminy), Powidzkiego Parku

Krajobrazowego oraz na obszarze Natura
2000 PLH300026 Pojezierze

Gnie?nie?skie . Rada Gminy Orchowo w
dniu 27 lipca 2017 roku podj??a uchwa??

nr XL/192/17 w sprawie przyj?cia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy

Orchowo na lata 2017-2026.
Przedmiotowa nieruchomo?? nie jest

obj?ta granicami programu.

 

Umowa
dzier?awy
zostanie

zawarta na
okres do

31.08.2023r.

wysoko?ci stawek
czynszu za dzier?aw?

nieruchomo?ci
gruntowych

stanowi?cych
w?asno?? Gminy

Orchowo

roczna wysoko??
op?aty z tytu?u

dzier?awy wynosi:
1.952,81 z? = cena

wywo?awcza

 

 

Osoba przyst?puj?ca do przetargu nie mo?e mie? zaleg?o?ci w p?atno?ciach zobowi?za?
wzgl?dem Gminy Orchowo.

 

Przetargi odb?d? si? dnia 8 pa?dziernika 2020 roku, na Sali Posiedze? Urz?du
Gminy Orchowo, ul. Ko?ciuszki 6; 62-436 Orchowo 

w godzinach od 11.00 do 14.00

W przetargu na dzier?aw? dzia?ki mog? bra? udzia? osoby fizyczne, które: 

wp?ac? wadium nie pó?niej ni? do dnia 30 wrze?nia 2020 roku /w??cznie/ w
kasie Urz?du Gminy Orchowo lub na konto

      24 8543 0000 2003 3000 0101 0002 /decyduje data wp?ywu na rachunek Urz?du
Gminy.

stawi? si? osobi?cie na przetargu lub przed?o?? pe?nomocnictwo.
przed?o?? dokument to?samo?ci.
przed?o?? oryginalny dowód wp?aty wadium.

Przetarg mo?e by? odwo?any jedynie z wa?nych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomo?ciami. (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze
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zm.). Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za
dzier?aw? nieruchomo?ci. W przypadku uchylenia si? osoby, która wygra przetarg od
zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozosta?ych uczestników
przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygni?ciu przetargu. Przetarg uwa?a si? za wa?ny,
je?eli cho? jedna osoba, która wp?aci?a wadium stawi si? na przetarg. Przetarg zamyka
si? po ustaniu post?pie? i trzykrotnym wywo?aniu najwy?szej stawki zaproponowanej
przez uczestnika. Do udzia?u w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego
post?pienia. Po zamkni?ciu licytacji Komisja Przetargowa sporz?dzi protokó? z przetargu,
który b?dzie stanowi? podstaw? do zawarcia umowy dzier?awy. Osoba, która wygra
przetarg zobowi?zana b?dzie do podpisania umowy dzier?awy w wyznaczonym terminie;

Czynsz dzier?awny p?atny b?dzie w jednej racie w wysoko?ci wynikaj?cej z umowy.
Termin p?atno?ci czynszu: do dnia 31 pa?dziernika ka?dego roku.

Cena uzyskana z licytacji w przetargu b?dzie stanowi?a roczn? stawk? czynszu za
dzier?aw? gruntu.

Czynsz dzier?awny podlega waloryzacji o wska?niki zmian cen nieruchomo?ci
og?aszanych przez Prezesa G?ównego Urz?du Statystycznego w drodze obwieszczenia w
Dzienniku Urz?dowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie cz??ciej ni? raz
w roku kalendarzowym na zasadach okre?lonych w art. 5 ustawy o gospodarce
nieruchomo?ciami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.). Zmiana czynszu zwi?zana z
waloryzacj? dokonywana b?dzie w terminie do 31 marca roku kalendarzowego i nie
wymaga formy aneksu do umowy jak równie? pisemnego powiadamiania dzier?awcy.

Dzier?awca zobowi?zany b?dzie do ponoszenia obci??e? publiczno – prawnych
zwi?zanych z przedmiotem dzier?awy (zw?aszcza podatek rolny, koszty ubezpieczenia
przedmiotu dzier?awy oraz inne op?aty zwi?zane z eksploatacj? przedmiotu dzier?awy).

Szczegó?owych informacji o przedmiocie dzier?awy i warunkach przetargu mo?na
uzyska? w Urz?dzie Gminy Orchowo (pokój nr 8) lub pod nr tel. (63) 26 84 090 wew.
31 a tak?e na stronach internetowych www.orchowo.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej: orchowo.nowoczesnagmina.pl

Wywieszono na tablicy og?osze? dnia 08.09.2020r.

Wywiesi?a/sporz?dzi?a: Paulina Szmyt

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal
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