
Nr 6845.04.2019 

O G Ł O S Z  E N I E 

 
Wójt Gminy Łubowo 

 ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych 

położonych w obrębie Moraczewo 

 
Lp Nr 

działki 

Pow. 

działki 

w ha 

Nr księgi 

wieczystej 

Położenie 1)Przeznaczenie 

nieruchomości i 

2)sposób jej 

zagospodarowania 

Opis 

nieruchomości 

Roczny 

czynsz 

dzierżawny 

w q 

pszenicy 

Okres 

umowy 

Wadium 

w zł 

 

1 

 

44 

 

3,9800 

 

PO1G/00021791/9 

 

Moraczewo 

 

1) brak 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

2) cele rolne 

 

RIVa-0,3500  

N-0,3000 

W-0,0700 

RIVb-3,2600 

 

 

7,09 

 

5 lat 

od 

01.09.2019r. 

do 

31.08.2024r. 

 

100,00 

 

 
1. Przetarg odbędzie się dnia 1 sierpnia 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w 

Łubowie, 62-260 Łubowo 1, sala nr 8 
 

2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się ważnym dowodem osobistym, które 

wpłacą wadium w gotówce, w podanej wysokości na konto nr 74 9068 0003 0000 0101 4006 5402 

w WBS Łubowo z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie 

najpóźniej w dniu 26.07.2019 r. 

3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg na dzierżawę zostanie zwrócone po 

zawarciu umowy dzierżawy, a pozostałym uczestnikom będzie zwrócone po odwołaniu albo 

zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, 

unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
4. Dokonując wpłaty wadium, należy w tytule podać nr działki i obręb, której wpłata dotyczy. Na każdą 

nieruchomość (pozycję) winien być odrębny dowód wpłaty, który należy przedłożyć komisji przetargowej 

przed otwarciem przetargu. 
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik 

zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej 

niż 1% ceny wywoławczej. 
6. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie 

Gminy w Łubowie, pok. nr 11 w godz. 8.00 – 14.00, tel. (61) 427-59-29. 
 

Łubowo, dnia 25.06.2019 r. 

 

Ogłoszenie wywieszono: od dnia:01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. 

1) tablica ogłoszeń UG Łubowo 

2) tablica ogłoszeń sołectwa Lednogóra 

3) strona internetowa www.lubowo.pl 


