
Ogłoszenie o przetargu 

 

 Wójt Gminy Solina z/s w Polańczyku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie  

w dzierżawę na okres 2-ch lat z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu, nieruchomość 

niezabudowaną stanowiącą własność Gminy położoną w miejscowości Solina tj. część działki nr 

128 o powierzchni 2,20 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KS1E/00038786/5. 

 Dla przedmiotowej działki, brak jest opracowanego Miejscowego  Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Solina działka ta położona jest w terenach oznaczonych symbolem:  

VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami, 

rzemiosłem itp. dopuszczalnymi w danej strefie ochrony). 

Ustala się minimalną roczną stawkę czynszu dzierżawnego, do dzierżawy części działki nr 128 

położonej w Solinie, w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Do wylicytowanej rocznej stawki czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT  

w wysokości 23%. 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku (sala narad)  w dniu  

25 września 2018 roku o godz.1400 . 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, na część działki nr 128, 

położonej w Solinie, w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), na konto Urzędu Gminy 

Solina w PBS O/Lesko nr 64 8642 1012 2003 1206 0654 0002, w terminie do dnia 20 września 

2018 roku. 
Wadium wpłacone przez Oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet rocznej 

stawki czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 

do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

Ustala się termin do podpisania umowy dzierżawy w okresie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia 

przetargu. 

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, jak również 

powtórzenia czynności przetargowych, w przypadku wniesienia przez uczestnika przetargu, skargi  

i uznania jej za zasadną. 

Bliższe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w tut. Urzędzie, pokój nr 3  

w godz. od 730 – 1530, lub telefonicznie tel.013 4692118 w.42. 
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