
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 83 /2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Wójta Gminy Łambinowice  z dnia 01.08.2019 r.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE  OGŁASZA  PRZETARG 

Pierwszy ustny nieograniczony, organizowany w dniu 03 września 2019 r. na zbycie 

niezabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 521/7 o powierzchni 0,2425 ha, k.m.2, 

Księga Wieczysta Nr OP1N/00041143/7, stanowiącej własność Gminy Łambinowice, 

położonej w obrębie Łambinowice. 

I. Przedmiot przetargu 
Niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, użytkowana rolniczo działka gruntu ornego (użytek 

klasy RV), położona w kompleksie gruntów rolnych, na terenie płaskim, w pobliżu posesji mieszkalnej 

nr 16 w Okopach, w powiecie nyskim, w jednostce ewidencyjnej Łambinowice. Zgodnie z art. 2 

ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym działka posiada 

dostęp do drogi powiatowej 1533O - bez urządzonego zjazdu. Nieruchomość jest składnikiem 

mienia Gminy Łambinowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Nysie prowadzona jest księga 

wieczysta Nr OP1N/00041143/7. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

teren działki określony został jako ,,R’’ - przeznaczenie rolnicze. Działka jest dzierżawiona pod 

uprawy rolne na podstawie pisemnej umowy dzierżawy obowiązującej do dnia 30 września 

2020r., na poniższych warunkach: 
1. Z upływem terminu obowiązywania dzierżawy umowa wygasa  bez wypowiedzenia i milcząco nie 

może być przedłużona. W celu przedłużenia umowy Dzierżawca winien wystąpić na piśmie  

do Wydzierżawiającego w terminie do końca roku poprzedzającego rok, w którym upływa termin 

dzierżawy.  

2. Należność z tytułu dzierżawy gruntu zgodnie  z par.1 ust 1.1 pkt 1 zarządzenia Wójta Gminy 

Łambinowice nr 0050/2/2013 z 09 stycznia 2013 r. ustalona została w wysokości 242,50 zł. rocznie 

VAT zwolniony.  

3. Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego mogą nastąpić po uprzednim zawiadomieniu Dzierżawcy 

na miesiąc przed planowaną podwyżką. 

4. Od czynszu nie uiszczonego w terminie, Dzierżawca płacić będzie odsetki obliczone zgodnie  

z obowiązującymi przepisami (odsetki ustawowe). 

5. Umowa dzierżawy nie zwalnia Dzierżawcy od ponoszenia opłat podatku rolnego, płatnego  

w terminie określonym w nakazach płatniczych, bez dodatkowego wezwania do zapłaty . 

6. Wydzierżawiający ma prawo rozwiązać umowę  za 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
7. Wydzierżawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia  

w przypadku:                   

a) konieczności przeznaczenia nieruchomości na cele realizacji miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

b)  nie przestrzegania przez Dzierżawcę istotnych postanowień niniejszej umowy, 

c) zwłoki z zapłatą czynszu dzierżawnego przekraczającej dwa miesiące od daty wskazanej w §3.1. 
8. Dzierżawca nie ma prawa przedmiotu dzierżawy zabudować zabudową trwałą, ani wykorzystywać 

niezgodnie z określonym wyżej zapisem. Dzierżawca może jednak, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Wydzierżawiającego, używać go także w inny sposób nie umniejszający jego wartości.  

9. Dzierżawca ma prawo poddzierżawiać działkę bez pisemnej zgody Wydzierżawiającej wyłącznie dla 

spółek z grupy Agrohop. 
10. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie i na własny 

koszt. Ewentualne zamieszczenie reklam na nieruchomości może nastąpić za zgodą 

Wydzierżawiającego i po uzyskaniu stosownych zezwoleń właściwego organu.  

11. Dzierżawcy nie wolno odstępować całości lub części praw określonych umową. 

12. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo kontroli oddanej w dzierżawę nieruchomości. 

13. Po rozwiązaniu umowy Dzierżawca obowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nie 

pogorszonym. Zwrot następuje najpóźniej w ostatnim dniu umowy. 

14. Dzierżawcy nie przysługuje zwrot jakichkolwiek nakładów poniesionych na przedmiot dzierżawy.  



15. Dzierżawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich uzgodnień i zezwoleń właściwych organów, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewentualne roszczenia z tego tytułu jakichkolwiek instytucji  

do Wydzierżawiającej , obciążają Dzierżawcę.  

16. W sprawach nie uregulowanych umową dzierżawy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 12 400,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy 

czterysta zł 00/100), wysokość wadium 1240,00 zł. (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści zł 

00/100). Vat zwolniony. Gmina Łambinowice sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z 

mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę 

Powiatu Nyskiego.  
II. Miejsce, termin i  warunki przetargu 
1.  Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, przy ul. Tadeusza Zawadzkiego 

29, I piętro pokój nr 15, w dniu 03 września 2019 r.,  o godz. 10,00 
2. Prawo do udziału w przetargu mają osoby fizyczne lub prawne, które w terminie do dnia  

28 sierpnia 2019 r. wpłaciły wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy w Łambinowicach ul. 

Tadeusza Zawadzkiego 29 /do godz. 14-tej/  lub na konto Gminy w BS Prudnik Filia 

Łambinowice nr 89890510109001001254130001.  
Uwaga: za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy. 

Ponadto osoby fizyczne powinny posiadać ważny dokument tożsamości, a pełnomocnicy osób 

fizycznych - pełnomocnictwo. W przypadku uczestnictwa jednego z małżonków wymagane 

jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na 

nabycie nieruchomości z majątku wspólnego lub oświadczenia o woli nabycia nieruchomości 

z majątku odrębnego. W przypadku jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych 

wymagany jest aktualny odpis (wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem 

przetargu) z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej 

lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, imiona  

i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji; pełnomocnictwo - w przypadku osób 

reprezentujących osobę prawną. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić  

w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli 

wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 2278). 
3.Wójt Gminy Łambinowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych 

powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu  

i podając przyczynę odwołania przetargu. 
4. Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu stanowiący 

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 83 /2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 

01.08.2019r., podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 

www.bip.lambinowice.pl.  
5. Ogłoszenie o przetargu jest umieszczone na tablicach ogłoszeń w sołectwie Okopy,  

w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach, na stronie internetowej Urzędu 

www.lambinowice.pl, w Biuletynie Inf. Publicznej pod adresem: www.bip.lambinowice.pl. 
6. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łambinowice,  

ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, pok. nr 2 lub telefonicznie - 077 4311300, 301, wew. 211.         
                                                        

Wójt 

/-/ Tomasz Karpiński 

 

 

Łambinowice, 01.08.2019 r. 
 
Wyk.E.Pętal 
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