
 

          Sprawę prowadzi: Agnieszka Majewska, tel. 74 812 63 27 wew. 27 

 

Międzylesie, dnia 01 grudnia 2022 r. 

O G Ł O S Z E N I E  

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Burmistrz 

Miasta i Gminy Międzylesie podaje informacje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego dot. 

oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolne, cz. dz. 74/9 o pow. 0,75 ha, obręb Goworów stanowiącą 

własność Gminy Międzylesie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 

Dnia 01.12.2022 r., godz. 11.00, sala nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1; 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolne,  

cz. dz. 74/9 o pow. 0,75 ha, obręb Goworów stanowiącą własność Gminy Międzylesie. 

 

2. Oznaczenie nieruchomości: 

obręb Goworów 

  

Działka wydzierżawiana jest bez geodezyjnego okazania i wznowienia granic. Załącznik graficzny do 

ogłoszenia o przetargu na nieruchomości gruntowe na podstawie danych z ewidencji gruntów określa 

położenie nieruchomości.  
 

 

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0 (słownie: zero osób) 

 

4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0 

 

5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego brutto: 157,65 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem  

złotych 65/100) 

 

6. Cena rocznego czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: ze względu na brak oferentów najwyższa 

cena w przetargu nie została osiągnięta  

 

7. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 7 dni w siedzibie Urzędu 

Miasta i Gminy Międzylesie tj. od dnia 01.12.2022 r. do dnia 08.12.2022 r., a ponadto umieszcza się na 

stronie internetowej www.miedzylesie.pl 

 

 

        BURMISTRZ 

 

/-/ Tomasz Korczak 

 

Lp. 

Nr 

geodezyjny 

działki 

Powierzchnia działki do 

wydzierżawienia w ha  
Numer księgi wieczystej 

Cena wywoławcza 

rocznego czynszu 

dzierżawnego w zł 

Wysokość wadium w zł 

1.  cz.dz. 74/9 0,75 ha SW1K/00044173/2 157,65 zł 157,65 zł 

Razem  157,65 zł 

http://www.miedzylesie.pl/

