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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 3.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, zakończył się wynikiem negatywnym, 
ponieważ nikt nie wpłacił wadium i nikt do niego nie przystąpił. 
 
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 póź. zm.); 
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. 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 13/XXVII/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 26 lutego 2021 r.; 
4. Zarządzenia nr 62 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 16 kwietnia 2021 r. 
5. Zarządzenia nr 100 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 28 lipca 2021 r. 
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Zasady aktualizacji opłat 

Nr działki ewid. 
21/2, obręb ewid. 

Guzów, 
miejscowość 

Guzów 

3,67 
RII – 3,64 
W – 0,03 
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Uchwałą nr 15/XXXIX/17 
Rady Gminy Wiskitki z 
dnia 31.03.2017 r. pod 
tereny rolnicze (symbol 

planu 3R). 

 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

Czynsz dzierżawny 
płatny jednorazowo 
do 30 listopada 
każdego roku 
kalendarzowego. 
Dodatkowo opłata  
z tytułu podatku 
rolnego. 

5 lat 13 000,00 
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11:00 

 
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 
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