
OGŁOSZENIEO USTNYM PRZETARGU OTWARTYM NIEOGRANICZONYM  

NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH 

Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Marcinaw Kuczkowie,ul. Parkowa 2,63-300 Pleszew, ogłasza 

otwarty przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych (umieszczonych w tabeli) 

nieruchomości rolnychw całości – 18,15ha: 

L.p. Położenie 

Księga wieczysta 

(KW prowadzonajest 

przez Sąd Rejonowy 

w Pleszewie – 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych) 

Nr 

działki 
Powierzchnia - klasa ziemi Działki w ha 

1 Kuczków KW716 181/3 
0.8700 – RIVa,  

0.0500 – RV  
0.920 

2 Kuczków KW716 185/3 0.4500 – RV  0.4500 

3 Kuczków KW716 181/5 

1.8452 – RIIIa, 

3.4363 – RIVa, 

0.6614 - RV 

5.943 

4 Kuczków KW716 185/14 

1.4500 – RIIIa,  

1.0100 – RIIIb,  

3.7800 – RIVa 

0.4300 – RIVb 

1.7800 – RV 

8.450 

Razem Kuczków 15.7629 

5 Janków KW716 174/6 

2.37– RIVa 

0.7800 – łąka 
3.15 

Razem Janków 3.15 

 

Dzierżawca, oprócz czynszu dzierżawnego ponosić będzie wszelkie koszty wynikające z należności 

wobec Państwa, gminy, spółek wodnych.Należności te winien regulować we wskazanych przez w/w 

organy terminach. 

Dzierżawca może wystąpić o dopłaty obszarowe przynależne dzierżawionym nieruchomościom  

zgodnie z odrębnymi przepisami, dopłaty zachowuje dla siebie.  

Nieruchomości wolne są od obciążeń i ograniczeń. 

Umowa dzierżawy z wyłonionym w przetargu Dzierżawcą,zostanie zawarta na okres5 lat - od dnia 

01września2017r. do dnia 01września2022 roku. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1.500,00 zł. za 1 

hektardzierżawionejpowierzchni.  

Ustala się wadium w wysokości 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące zł.). Wadium winno być wpłacone 

na konto nr 78 1090 1131 0000 0001 1811 5353w BZWBK/1 Oddział w Pleszewie do dnia 24.02.2017 

r.  

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, nie podlega zwrotowi iwliczone 

będzie wpoczet pierwszej ratyczynszu dzierżawnego w 2018roku.Wadium wpłacone przez pozostałych 

uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane przez nich konto w terminie do 5 dni od daty 

rozstrzygnięcia przetargu.Wydzierżawiający zatrzymuje wadium,jeżeli Dzierżawca odmówił podpisania 

umowy lub jej zawarcie stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy. 
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Czynsz dzierżawny płatny będzie w 2 ratach: 

- 1 rata do dnia 28 lutego – 50% czynszu 

- 2 rata do dnia 31sierpnia – 50% czynszu.  

Tytułem nieuregulowania lub nieterminowego uregulowania należnej raty,naliczane będą przez 

Wydzierżawiającego odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. 

Otwarty przetarg ustny odbędzie się w niedzielę 26 lutego 2017 roku na probostwie w Kuczkowie, 

ul. Parkowa 2, o godz. 15.00.Wybór najkorzystniejszej finansowo oferty ustalony podczas negocjacji 

oferentów (lub ich przedstawicieli) dokonany będzie przez Proboszcza i przedstawicieli Rady 

Parafialnejz udziałem Oferentów (lub ich przedstawicieli). 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości objętych przetargiem można uzyskaću ks. 

proboszczaAdama Zmudy pod nr tel. 62 7418627 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00 

oraz 18.00 – 20.00; e-mail: xadamz@interia.pl. 

W terminie 7 dni od daty wyłonienia Dzierżawcy, nastąpi podpisanie umowy dzierżawy. 

Umowa wejdzie w życie po jej akceptacji przez Kurię Diecezjalną w Kaliszu.  

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia. 

 

Projekt UMOWY dołączony jest do w/w ogłoszenia i dostępny na stronie internetowej 

Parafii:www.parafiakuczkow.pl 

 

               ….………………………. 

          Ks. dr Adam Zmuda,  

        proboszcz  

 

 

Kuczków, dn. 22.01.2017 r.  

http://www.parafiakuczkow.pl/

