
 Radłów, dnia 16 stycznia 2017 r. 
 
 

OGŁOSZENIE 
 
                 Burmistrz Radłowa ogłasza ustny przetarg ograniczony na 
wydzierżawienie na okres do dnia 30 października 2021 r. nieruchomości rolnej, 
składającej się z działek nr 1306/1 i 1309 o łącznej powierzchni 17,21 ha (PsIII), 
położonej we wsi Biskupice Radłowskie, objętej księgą wieczystą nr 
TR1T/00098780/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.  
Nieruchomość jest wydzierżawiana na podstawie danych zawartych w ewidencji 
gruntów. 
1. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy na przetarg wynosi 40 000 

(czterdzieści tysięcy) złotych. 
2. Wadium na przetarg w kwocie 4 000 (cztery tysiące) złotych, należy wpłacać  

w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w 
Radłowie: BSRz Kraków O/Radłów 10 8589 0006 0240 0000 0026 0004, z tym, 
że wpłata wadium będzie uznana, gdy należna kwota będzie zaksięgowana na 
koncie Urzędu Miejskiego w BSRz 13.02.2017 r. 

3. Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie 1000 w sali narad 
Urzędu Miejskiego w Radłowie. 

4. W przetargu mogą wziąć udział osoby będące płatnikami podatku rolnego, które 
przedstawią komisji przetargowej:  

 
1) nakaz płatniczy za 2016 r. lub dokument potwierdzający posiadanie gruntów 

rolnych wydane przez właściwy miejscowo organ – dotyczy rolników spoza 
terenu gminy Radłów – należy przedstawić w terminie do 14 lutego 2017 r., 

2) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane przez właściwy miejscowo 
organ – dotyczy rolników spoza terenu gminy Radłów – należy przedstawić w 
terminie do 14 lutego 2017 r., 

3) dowód wpłacenia wadium – należy przedstawić w terminie do 14 lutego 2017 
r., 

4) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i warunkami projektu 
umowy dzierżawy oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – należy 
przedstawić w dniu przetargu, 

5) dowód osobisty – należy przedstawić w dniu przetargu. 
 
5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra, od 

zawarcia umowy dzierżawy na warunkach przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra,  
zostanie zwrócone temu uczestnikowi po podpisaniu umowy dzierżawy  
na warunkach przetargu.  
Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone 
przed upływem trzech dni od dnia zakończenia przetargu. 

6. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu oraz nieruchomości, można uzyskać 
bezpośrednio w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Radłowie (gdzie można 
zapoznać się również z projektem umowy dzierżawy) lub telefonicznie, tel. 14 - 
678-20-44 wew. 25. 

7. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia  
z uzasadnionej przyczyny. 


