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NPZ.6845.1.2021.DS                                                                                         Informacja o wyniku przetargu 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wiskitki, który odbył 
się w dniu 10.06.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, zakończył się wynikiem pozytywnym, a jako dzierżawca nieruchomości został ustalony: 

Pan Grzegorz Dawidek 
Do uczestniczenia w przetargu dopuszczona została 1 osoba. 
Do uczestniczenia w przetargu niedopuszczona została 1 osoba. 
 

Przetarg został przeprowadzony na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), 
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), 
3. Uchwały nr 15/XXVII/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 26 lutego 2021 r., 
4. Zarządzenia nr 60 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 8 kwietnia 2021 r. 
5. Zarządzenia nr 80 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 1 czerwca 2021 r. 

                                 
 

    Z up. BURMISTRZA 
                 /-/ 
                inż. Łukasz Boczkowski 
                                 ZASTĘPCA BURMISTRZA 
                               MIASTA I GMINY WISKITKI 
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Zasady  
aktualizacji  

opłat 

Ustalona  
w przetargu  

wysokość 
rocznego  
czynszu  

dzierżawnego 

Nr działki 
ewid. 

15/112, 
obręb ewid. 

Guzów 
Cukrownia,  

miejscowość 
Guzów 

4,7893 
RIIIa – 4,6402 
RIVa – 0,0363 

W – 0,1128 
PL1Z/00047742/6 

Nieruchomość  
gruntowa 

nieogrodzona,  
Przeznaczona 

 pod działalność 
rolniczą. 

 

Działka przeznaczona jest w 
Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Wiskitki zgodnie z uchwałą 

nr 15/XXIX/17 Rady Gminy Wiskitki 
z dnia 31.03.2017 r. w części pod 

tereny rolnicze (symbol planu 4R), 
w części pod tereny zabudowy 

usługowej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

(symbol planu 1U/MN), w części 
pod tereny komunikacji – tereny 

dróg publicznych kategorii gminnej 
klasy dojazdowej (symbol planu 
2KDD i 5KDD) oraz w części pod 
tereny wód powierzchniowych 

(symbol planu 11WS). 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

Czynsz dzierżawny 
płatny jednorazowo  

do 30 listopada 
każdego  

roku 
kalendarzowego. 

Dodatkowo opłata 
z tytułu podatku 

rolnego. 

5 lat 10 000,00 2 000,00 12:00 

Do 31 grudnia 
każdego roku wg. 

wskaźnika cen  
towarów i usług 

konsumpcyjnych za 
trzy kwartały  

w stosunku do 
analogicznego okresu  
roku poprzedniego, 

na podstawie  
komunikatu Prezesa 

GUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 500,00 


