
Zarządzenie Nr 118/2011  
Burmistrza Krapkowic 

z dnia 8 sierpnia 2011 roku 
 
w sprawie: ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierŜawę 
kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego tzw. „GOLD” w Krapkowicach, ustaleniu 
regulaminu przetargu i powołaniu komisji przetargowej 
 
             Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                                   
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. 
U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162,   poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, Dz. U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 
3, w związku z art. 4 pkt 9 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami  (tekst jednolity w Dz. U. z  2010 roku Nr 102, poz. 651 ze 
zmianami) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr V/51/2011 
z dnia  20 kwietnia   2011  roku  w  sprawie  wyraŜenia  zgody  na  wydzierŜawienie  
nieruchomości w drodze przetargu 
 
Zarządzam co nast ępuje : 

§  1 

Ogłasza się I przetarg pisemny nieograniczony na dzierŜawę, na okres do 10 lat, 
kompleksu działek stanowiących własność Gminy Krapkowice, o łącznej powierzchni 
10,1126 ha, połoŜonych w Krapkowicach o numerach: 

1. 471 z karty mapy 14 o powierzchni 4,0048 ha, KW 22937/St. 
2. 472 z karty mapy 14 o powierzchni 0,3846 ha, KW 22937/St. 
3. 473 z karty mapy 14 o powierzchni 2,4680 ha, KW 22937/St. 
4. 469/3 z karty mapy 14 o powierzchni 0,8520 ha, KW 56868/St. 
5. 470 z karty mapy 14 o powierzchni 2,4032 ha, KW 49167/St. 

Nieruchomość stanowi kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy tzw. „GOLD” pokryty 
wodą stojącą, gruntem rolnym i terenami zielonymi.  
 

§  2 
 

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu , w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krapkowice, przy ul. 3 Maja 17 i 21, na 
stronach internetowych Urzędu oraz poprzez zamieszczenie w prasie o zasięgu 
lokalnym. 

§  3 
 

Ustala się Regulamin przetargu  pisemnego nieograniczonego na dzierŜawę 
nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 
 
 

 

BURMISTRZ  KRAPKOWIC  
ul.3 Maja 17 

47-303 Krapkowice 



§  4 
 

Powołuje się Komisję Przetargową w składzie: 

1) Andrzej Krajka - Przewodniczący Komisji 

2) Romuald Haraf  - Członek Komisji 

3) Ryszard Patej  - Członek Komisji 

4) Andrzej Klaka  - Członek Komisji 

5) Alfred Szewczyk - Członek Komisji 

§  5 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami,  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

§  6 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       BURMISTRZ 
                                                                                    Andrzej Kasiura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Zarz ądzenia  
Nr 118 /2011 Burmistrza Krapkowic 

z dnia 8 sierpnia 2011 roku 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

BURMISTRZ  KRAPKOWIC 
 

              Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1  i art.  40 ust. 1 pkt. 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102 poz. 651  ze zmianami) oraz  § 3 i § 16 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku  w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 
roku ze zmianami)                                

  
ogłasza I  przetarg pisemny nieograniczony 

 
na oddanie w dzier Ŝawę na czas oznaczony do 10 lat  kompleksu działek o łącznej 
powierzchni 10,1126 ha, połoŜonych w Krapkowicach o numerach: 

1. 471 z karty mapy 14 o powierzchni 4,0048 ha, KW 22937/St. 
2. 472 z karty mapy 14 o powierzchni 0,3846 ha, KW 22937/St. 
3. 473 z karty mapy 14 o powierzchni 2,4680 ha, KW 22937/St. 
4. 469/3 z karty mapy 14 o powierzchni 0,8520 ha, KW 56868/St. 
5. 470 z karty mapy 14 o powierzchni 2,4032 ha, KW 49167/St. 

Nieruchomość stanowi kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy tzw. „GOLD” pokryty 
wodą stojącą, gruntem rolnym i terenami zielonymi i nie jest obciąŜona długami 
i cięŜarami.  
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość 
przeznaczona jest pod: 
• tereny wód stojących (WS) dopuszczając moŜliwość prowadzenia gospodarki 

rybackiej, 
• tereny zieleni leśnej (ZL) dopuszczając wykorzystanie na cele rekreacyjne,  

wydzielenie ciągów pieszych i rowerowych, sieć infrastruktury technicznej, zakaz 
lokalizacji zabudowy 

• tereny zieleni parkowej (ZP) nakazując wykorzystanie na cele rekreacyjne,  
nasadzenia zieleni, z zakazem ogrodzeń aŜurowych z siatki lub drewnianych, 
dopuszczając obiekty administracyjno – socjalno – usługowe, obiekty 
i urządzenia małej architektury, infrastruktury technicznej,  

• tereny parkingów (KP) z nakazem minimalnej liczby miejsc postojowych (min.15), 
z zakazem lokalizacji zabudowy 

 
Stawka  wywoławcza czynszu rocznego za dzier Ŝawę ww. nieruchomo ści 

wynosi  1.000,00 zł. (netto). Do ceny  czynszu dzierŜawnego osiągniętego 
w przetargu dolicza się 23% podatek VAT 

 
Przetarg (otwarcie ofert – cz ęść jawna) odb ędzie si ę w siedzibie Urz ędu Miasta 

i Gminy Krapkowice ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro, mała sala) 
                                  w dniu  16 września 2011 roku o godz. 9 00. 
 
Oferty pisemne w zamkni ętej kopercie z napisem „Przetarg GOLD” wraz 
z kopi ą dowodu wpłaty wadium naleŜy składać w sekretariacie Urzędu Miasta 



i Gminy Krapkowice ul. 3 Maja 17, w terminie do dnia 12 września 2011 roku do 
godz.  14 00. 
    
Wadium w wysokości 10 % stawki wywoławczej tj. 100,00 zł. oferent zobowiązany 
jest wpłacić  w kasie  Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice lub na konto Nr 66 8884 
0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez  Bank Spółdzielczy Krapkowice  
w terminie do dnia  12 września 2011 roku. 
 
Za termin wniesienia wadium uwaŜa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.   
  
Pisemna oferta powinna zawierać: 

1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeŜeli 
oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, 

2.  datę sporządzenia oferty, 
3. oferowaną  roczną stawkę (netto) czynszu za dzierŜawę wyŜszą od stawki (netto) 

wywoławczej, 
4. oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te 

warunki bez zastrzeŜeń, 
5.  dowód wpłacenia wadium,  
6. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu, 

 
Dodatkowe warunki przetargu: do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty, 
w których dzierŜawca zobowiązuje się przyjąć do realizacji w ramach dzierŜawy  
zadania określone poniŜej:  

1. DzierŜawca szczegółowo opisze w ofercie planowany sposób zagospodarowania 
i wykorzystania nieruchomości oraz określi terminy jego realizacji, 

2. DzierŜawca określi w ofercie wysokość środków własnych przeznaczonych do 
zainwestowania w pierwszym roku dzierŜawy, 

3. Teren objęty dzierŜawą powinien być ogólnodostępny, 
4. DzierŜawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłego porządku i czystości na 

terenie objętym dzierŜawą tj. zbierania i usuwania odpadów, pielęgnacji 
istniejącej zieleni i zadrzewień oraz wykaszania traw, ich wygrabiania, 

5. DzierŜawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszystkie 
zdarzenia, które wystąpią na terenie dzierŜawionym oraz ubezpieczy się od tej 
odpowiedzialności, 

6. DzierŜawca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń, wymogów i przepisów 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Pogotowia Ratowniczego, Ochrony 
PrzeciwpoŜarowej, obowiązków, zadań organizatora kąpieliska lub miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli i innych związanych z funkcjonowaniem 
przedmiotu dzierŜawy, w zaleŜności od sposobu zagospodarowania                      
i wykorzystania nieruchomości, 

7. DzierŜawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publiczno-
prawnych, 

8. WydzierŜawiający w umowie dokona zapisu:  „Za zgodą WydzierŜawiającego 
DzierŜawca moŜe oddać przedmiot dzierŜawy lub jego część do uŜywania osobie 
trzeciej”,  

9. Na działce 473 znajduje się część budynku, w którym prowadzona jest 
działalność handlowa – mała gastronomia tzw. „Gril Bar”. Ta część działki 
o powierzchni 0,0057 ha objęta jest umową dzierŜawy, która wygasa 31 grudnia 
2013 roku. Po tym okresie dzierŜawca całego kompleksu działek, objętych 
niniejszym przetargiem podejmie decyzję o kontynuacji dzierŜawy                       
w przedmiocie  tzw. „Gril Baru”.   



 
Kryteria wyboru ofert i ich waga: 

1. wysokość zaoferowanej stawki rocznej czynszu dzierŜawnego – 30 %, 
2. sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości – 30 % 
3. wysokość środków  własnych przeznaczonych do zainwestowania – 10 % 
4. oferta rekreacyjno – sportowa dla mieszkańców – 15 % 
5. współpraca z innymi organizacjami – 15 % 

    
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet 
czynszu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg 
od zawarcia umowy dzierŜawy.  
 
Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni 
roboczych po: 

1. odwołaniu przetargu; 
2. zamknięciu przetargu; 
3. uniewaŜnieniu przetargu;  
4. zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 

 
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
 
BliŜszych informacji moŜna uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice ul. 3 Maja 21 – pokój 37, 
telefon  77/ 44 66 870, 77/ 44 66 895.   
 
 
 
 
                                                                                   BURMISTRZ 
                                                                                  Andrzej Kasiura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Zarz ądzenia  
Nr 118/2011 Burmistrza Krapkowic 

z dnia  8 sierpnia  2011 roku 

 

 

Regulamin Przetargu pisemnego nieograniczonego 
 

na wydzier Ŝawienie, na okres do 10 lat, kompleksu działek stan owiących 
własno ść Gminy Krapkowice, o ł ącznej powierzchni 10,1126 ha, poło Ŝonych 
w Krapkowicach o numerach: dz. 471 z karty mapy 14 o powierzchni 4,0048 ha, 
KW 22937/St. dz.  472 z karty mapy 14 o powierzchni  0,3846 ha, KW 22937/St. 
dz. 473 z karty mapy 14 o powierzchni 2,4680 ha, KW  22937/St. dz.469/3 z karty 
mapy 14 o powierzchni 0,8520 ha, KW 56868/St. dz. 4 70 z karty mapy 14 
o powierzchni 2,4032 ha, KW 49167/St.  

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego 
nieograniczonego na wydzierŜawienie na okres do dziesięciu lat, 
nieruchomości stanowiącej kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy, tzw. 
„GOLD” pokryty wodą stojącą, gruntem rolnym i terenami zielonymi.  

2. Celem przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty, odpowiadającej 
warunkom przetargowym. 

II. Przedmiot przetargu i wywoławcza roczna stawka czynszu dzier Ŝawnego. 

1.  Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest wydzierŜawienie, 
na okres do dziesięciu lat, kompleksu działek stanowiących własność Gminy 
Krapkowice, o łącznej powierzchni 10,1126 ha, połoŜonych w Krapkowicach 
o numerach: dz. 471 z karty mapy 14 o powierzchni 4,0048 ha, KW 22937/St. dz.  
472 z karty mapy 14 o powierzchni 0,3846 ha, KW 22937/St. dz. 473 z karty 
mapy 14 o powierzchni 2,4680 ha, KW 22937/St. dz.469/3 z karty mapy 14 
o powierzchni 0,8520 ha, KW 56868/St. dz. 470 z karty mapy 14 o powierzchni 
2,4032 ha, KW 49167/St.  

2. Na  działce 473 znajduje się część budynku, w którym prowadzona jest 
działalność handlowa – mała gastronomia tzw. „Gril Bar”. Ta część działki 
o powierzchni 0,0057 ha objęta jest umową dzierŜawy, która wygasa 31 grudnia 
2013 roku. Po tym okresie dzierŜawca całego kompleksu działek, objętych 
niniejszym przetargiem podejmie decyzję o moŜliwości kontynuacji dzierŜawy 
w przedmiocie tzw. „Gril Baru”.   

3. Wywoławcza roczna stawka czynszu dzierŜawnego za dzierŜawę ww. 
nieruchomości (netto)  wynosi: 1.000,00 zł + podatek VAT.                                

III. Komisja Przetargowa . 

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja 
Przetargowa, powołana przez Burmistrza Krapkowic, zwana dalej Komisją. 

2. Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących 
przepisów prawa. 

3. Zasady postępowania członków Komisji: 



1) Komisja ma obowiązek traktować wszelkie materiały i informacje otrzymane  
w związku z postępowaniem, jako poufne, 

2) Komisja ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając na 
względzie dobro  Gminy Krapkowice , 

3) w postępowaniu przetargowym członkami Komisji nie mogą być osoby, które: 
        a) pozostają w związku małŜeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli z uczestnikiem przetargu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz 
osób prawnych, uczestniczących w przetargu, 

b) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania przetargowego były 
w stosunku pracy lub zlecenia z uczestnikiem przetargu albo członkami władz 
osób prawnych uczestniczących w przetargu, 

c) pozostają z uczestnikiem przetargu w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, Ŝe moŜe to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich 
bezstronności, 

4) w przypadku stwierdzenia, Ŝe członek Komisji jest powiązany z którymkolwiek  
z uczestników przetargu, jest on obowiązany bezzwłocznie wyłączyć się  
z udziału w postępowaniu przetargowym. 

IV. Przetarg. 

1. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu.  

2. Przetarg przeprowadza się, chociaŜby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca 
warunki określone w ogłoszeniu o przetargu i w niniejszym Regulaminie 
Przetargu. 

3. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 

4. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów:  

1) Przewodniczący otwiera przetarg, stwierdza prawidłowość ogłoszenia 
przetargu, przekazuje oferentom informacje dotyczące nieruchomości, podaje 
liczbę złoŜonych ofert. 

2) Komisja przetargowa dokonuje otwarcia kopert oraz sprawdza kompletność 
złoŜonych ofert i toŜsamość osób, które oferty złoŜyły oraz potwierdza fakt 
wniesienia wadium. Następnie Komisja, przyjmuje wyjaśnienia lub 
oświadczenia zgłoszone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które 
oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu. 

3) Komisja odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeŜeli:  

a) nie odpowiadają warunkom przetargu,  

b) zostały złoŜone po terminie,  

c) są nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści,  

d) do ofert nie dołączono dowodu potwierdzenia wpłaty wadium.  

4) Przewodniczący informuje oferentów o terminie i miejscu niejawnej części 
przetargu, oraz o przewidywanym terminie zamknięcia postępowania 
przetargowego. 

5. Część niejawna przetargu  



1) Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej oceny ofert i wybiera 
najkorzystniejszą z nich przy pomocy karty oceny ofert stanowiącej załącznik 
nr 1  do niniejszego regulaminu, 

2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty kaŜdy członek Komisji dokonuje oceny 
ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria wyboru ofert i ich wagi: 

           a)  wysokość zaoferowanej stawki rocznej czynszu dzierŜawnego – 30 %, 
           b)  sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości – 30 % 

c) wysokość środków własnych przeznaczonych do zainwestowania –
10% 

d) oferta rekreacyjno – sportowa dla mieszkańców – 15 % 

e) współpraca z innymi organizacjami – 15 % 

     3) Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium 
w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. 
kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca 
po przecinku. 

     4) Przyznawanie punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg 
następujących zasad: 

           a)  wysoko ść zaoferowanej stawki rocznej czynszu dzier Ŝawnego  – 30 %,   
                 liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 
               Zi = (Zx  /  Zmax)  x  30 
                

b) sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomo ści – 30 % 
                 liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 
               Zi = (Zx  /  Zmax)  x  30 
                

c) wysoko ść środków własnych przeznaczonych do zainwestowania – 10 % 
                Zi = (Zx  /  Zmax)   x 10 

                 
d) oferta rekreacyjno – sportowa dla mieszka ńców – 15 % 

                Zi = (Zx  /  Zmax)  x  15 
                 

e) współpraca z innymi organizacjami – 15 % 
                Zi = (Zx  / Zmax)  x  15 
 
                gdzie:   
 

Zi - ilość punktów uzyskana  w danym  kryterium 
 

Zx - ilość punktów przyznana poszczególnym ofertom zgodnie z zasadą 
regulaminu; w przypadku kryterium określającego wysokość zaoferowanej 
stawki czynszu dzierŜawnego i wysokość środków własnych do 
zainwestowania naleŜy przyjąć kwoty  zawarte w ofertach, 
 
Zmax - najwyŜsza ilość punktów przyznanych w danym kryterium zgodnie 
z zasadą regulaminu; w przypadku kryterium określającego wysokość 
zaoferowanej stawki czynszu dzierŜawnego i wysokość środków własnych do 
zainwestowania naleŜy przyjąć kwoty  zawarte w ofertach, 

                 
Punkty zostają przyznane ofercie wg poniŜszych zasad  regulaminu (za 
wyjątkiem przypadku  kryterium określającego wysokość zaoferowanej stawki 
czynszu dzierŜawnego oraz wysokość środków własnych): 

                      
                      100 punktów  dla „wyjątkowy/spełnia/kompletny/optymalny itp.” 
                        80 punktów  dla „bardzo dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.” 



                        60 punktów  dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.” 
                        40 punkty dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.” 
                        20 punkt dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.” 

6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja sporządza protokół z przetargu. 

7. Przetarg uwaŜa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeŜeli nie wpłynęła 
Ŝadna oferta przetargowa, Ŝaden z uczestników przetargu nie zaoferował rocznej 
stawki czynszu dzierŜawnego wyŜszej od wywoławczej, a takŜe gdy Ŝadna z ofert 
nie spełniła warunków przetargu.  

 8. Przetarg moŜe być uniewaŜniony bez podania przyczyny. 

 

V. Protokół z przetargu. 

1.Protokół z przeprowadzanego przetargu zawiera w szczególności: 

1) termin i miejsce przetargu i rodzaj przetargu, 

2) opis przedmiotu przetargu oraz listę oferentów, którzy przystąpili do przetargu, 

3) oznaczenie nieruchomości i obciąŜenia nieruchomości, 

4) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość, 

5) wyjaśnienia i oświadczenia złoŜone przez oferentów, 

6) podmiotach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu, 
wraz z uzasadnieniem, 

7) informację dotyczącą wyboru oferty uznanej za najkorzystniejszą wraz 
z uzasadnieniem jej wyboru, imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę oraz 
siedzibę osoby, która złoŜyła najkorzystniejszą ofertę lub stwierdzenie, Ŝe nie 
wybrano Ŝadnej z ofert, 

8) imiona i nazwiska Przewodniczącego i członków Komisji, 

9) datę sporządzenia protokołu. 

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie Komisji. 

3. Przewodniczący Komisji przedstawia Burmistrzowi Krapkowic protokół 
z przeprowadzonego przetargu, w celu zapoznania go z przebiegiem 
postępowania przetargowego i akceptacji wnioskowanego rozstrzygnięcia 
przetargu. Burmistrzowi Krapkowic przysługuje prawo zamknięcia postępowania 
przetargowego bez wyboru którejkolwiek z ofert.  

4. Przetarg uwaŜa się za zamknięty z chwilą akceptacji rozstrzygnięcia przetargu 
przez   Burmistrza Krapkowic 

5. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy 
dzierŜawy nieruchomości. 

6. Zawiadamia się na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku, w terminie nie 
dłuŜszym niŜ 5 dni od dnia zamknięcia przetargu oraz w tym samym terminie 
wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, przy 
ul. 3 Maja 21 i na stronach internetowych Urzędu. 

 

VI. Zawarcie umowy. 

1. W terminie do 14 dni od dnia zamknięcia przetargu Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, działając w imieniu 



Burmistrza Krapkowic zawiadomi podmiot wyłoniony w drodze przetargu, jako 
dzierŜawcę nieruchomości, o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierŜawy 
nieruchomości.  

2.  Termin zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości nie moŜe być krótszy niŜ 14 dni 
od dnia zamknięcia przetargu.  

3.JeŜeli podmiot ustalony, jako dzierŜawca nieruchomości nie stawi się bez 
usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym 
mowa w pkt 1, Burmistrz Krapkowic moŜe odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone 
wadium nie podlega zwrotowi. 

4. Przekazanie nieruchomości dzierŜawcy następuje z chwilą podpisania umowy 
dzierŜawy. 

 

VII. Postanowienia ko ńcowe. 

1. Wymieniony powyŜej załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszego 
Regulaminu. 

2. Uczestnik przetargu moŜe zaskarŜyć czynności związane z przeprowadzeniem 
przetargu do Burmistrza Krapkowic. 

3. Skargę wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku 
przetargu. 

4. Burmistrz Krapkowic moŜe uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie 
czynności przetargowych albo uniewaŜnić przetarg. 

5. W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Krapkowic wstrzymuje, do czasu jej 
rozpatrzenia, dalsze czynności związane z wydzierŜawieniem nieruchomości. 

                                                                                                        

        BURMISTRZ 

                                                                                   Andrzej Kasiura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


