
                  
                                              Zarządzenie nr 74/2010
                                              Burmistrza Książa Wlkp. 

                                              z dnia  21 lipca 2010.

w sprawie: ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy
Książ Wlkp.  przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.

                  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 
i 2, art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010  r. Nr 102, poz. 651) 
Zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowe 
stanowiące własność Gminy Książ Wlkp. stanowiące załącznik  do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący opis nieruchomości.

§ 3. Wykaz o którym mowa w § 2 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy 
ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Ponadto informacja o 
wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



 
                                                                           Załącznik do Zarządzenia Nr 74/2010
                                                                           Burmistrza Książa Wlkp.
                                                                           z dnia 21  lipca 2010 r.

                                                  Wykaz nr 1/2010
                         nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
                    
            Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010  r. Nr 102, poz. 651)
                                                  Burmistrz Książa Wlkp.
                                         podaje do publicznej wiadomości

               
Lp. Nr 

geod.
Obręb 
geodezy-
jny

Pow.
działki
ha

Nr
KW

Przezna
czenie

Okres
dzierża
wy

Czynsz 
dzierża-
wny 

Termin
wnoszenia
czynszu

1. 126 Chrząsto
wo

1,2770 34857 rolne 1.9.10-
31.8.13

1,45 q
żyta

30 czerwca

2. 68 Mchy 2,1000 2776 rolne 1.9.10-
31.8.13

6,3
żyta

30 czerwca

3. 161/3 Mchy 0,3234 6381 rolne 1.9.10-
31.8.13

1,29
żyta

30 czerwca

4. 404/1 Mchy 0,2470 7756 zabud.
rolne

1.9.-
31.8.

0,32 q 
żyta + 
510,00 zł

30 czerwca

5. 220 Radoszko
wo

0,7060 24596 rolne 1.9.10-
31.8.13

2,29
żyta

30 czerwca

6. cz.dz.
166

Włościeje
wice

0,9000 24591 rolne 1.9.-
31.8.13

1,40
żyta

30 czerwca

7. 333 Zaborowo 1,0700 24606 rolne 1.9.10-
31.8.13

2,14
żyta

30 czerwca

8. 1/1
część

Książ 
Wlkp.

0,0200 17153 handlo
wa

1.9.10 -
31.8.13

504,00 zł 30 czerwca

9 188/4 Książ 
Wlkp.

0,4257 16445 rolne 1.9.10-
31.8.13

0,71 q 
żyta

30 czerwca

10 .7/20 Książ 
Wlkp

1,8480 17153 rolne 1.9.10-
31.8.13

6,18 q 
żyta

30 czerwca

11 431 Książ 
Wlkp.

0,2703 17153 rolne 1.9.10-
31.8.13

1,22 q 
żyta

30 czerwca

12 418/2 Książ 
Wlkp.

0,0071 17191 handlo
wa

1.9.10-
31.8.13

426,00 zł 30 czerwca

13 421 Książ 
Wlkp.

0,2 17191 rolne 1.9.10-
31.8.13

0,7 q żyta 30 czerwca

  



§ 1.  Czynsz dzierżawny  ustalony został na podstawie Zarządzenia Nr 50/2010 
Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 czerwca 2010 r.   w sprawie ustalenia stawek 
czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
§ 2. Czynsz płatny będzie do 30 czerwca każdego roku na konto Urzędu Miejskiego 
w Książu Wlkp.
§ 3. Strony będą mogły rozwiązać  umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
§ 4. Dzierżawca nie będzie miał prawa poddzierżawiania przedmiotu umowy bez 
zgody Wydzierżawiającego.
§ 5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego, w prasie lokalnej oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
§ 6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
ul. Wichury 11a, pok.  nr 11 lub pod nr telefonu 2822001 w. 32.



                             BURMISTRZ KSIĄŻA WLKP.  OGŁASZA

w dniu    31          sierpnia 2009 r. o godz. 10.00         w sali nr 7 Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp. przetarg nieograniczony na dzierżawę działek na okres 3 lat
tj. od 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.

1. Działki nr 83 o powierzchni 0,0890 ha położonej w Mchach, zapisanej w 
księdze wieczystej Nr 22923 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie.
Cena wywoławcza rocznego  czynszu  dzierżawnego  wynosi 0,05 zł za 1 m².
Minimalne postąpienie wynosi  4,00 zł. 
2. Działki nr 94/3 o powierzchni 0,0620 ha położonej w Sroczewie, zapisanej w 
księdze wieczystej Nr 24608 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,05 zł za 1 m².
Minimalne postąpienie wynosi  3,00 zł.
3. Działki nr 121/2 część  o powierzchni 1,52 ha położonej we Włościejwkach, 
zapisanej w księdze wieczystej 28963 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2,15 q żyta.
Minimalne postąpienie wynosi  12,00 zł.
4. Działki nr 357 o powierzchni 0,56 ha położonej w Zaborowie, zapisanej w 
księdze wieczystej 24606 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1,12 q żyta.
Minimalne postąpienie wynosi 6,00 zł.
5. Działki nr 373/1 o powierzchni 0,18 ha położonej w Zaborowie, zapisanej w 
księdze wieczystej 24606 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,36q żyta.
Minimalne postąpienie wynosi  1,00 zł.
6. Działki nr 373/3 o powierzchni 0,42 ha położonej w Zaborowie, zapisanej w 
księdze wieczystej 24606 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,66 q żyta.
Minimalne postąpienie wynosi   4,00 zł.
7. Działki nr 147 część o powierzchni 2,19 ha położonej w Gogolewie, zapisanej 
w księdze wieczystej 24598 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2,19 q żyta.
Minimalne postąpienie wynosi 12,00 zł.
8. Działki nr 87 o powierzchni 1,03 ha położonej w Łężku , zapisanej w księdze 
wieczystej 24594 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2,06 q żyta.

Minimalne postąpienie wynosi  11,00 zł.
Przystępujący do przetargu na dzierżawę zobowiązani są do wpłacenia wadium 
w wysokości 20,00 zł.
Wpłacając wadium należy na dowodzie wpłaty wskazać numer i położenie działki 
stanowiącej przedmiot zainteresowania.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2009 r. na konto 
Urzędu Miejskiego Nr 21 9084 1026 0300 0101 2000 0009 
Wadium podlegać będzie zwrotowi:
− osobom, które  uzyskają prawo dzierżawienia działki – niezwłocznie po 



podpisaniu umowy dzierżawy
− osobom, które nie nabyły prawa dzierżawy działki –  w  ciągu 3 dni od dnia 

rozstrzygnięcia przetargu.
W razie uchylenia się osoby, która nabyła prawo do dzierżawy gruntu, od zawarcia 
umowy, wadium ulega przepadkowi i stanowi dochód Gminy.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarczy w Urzędzie Miejskim w 
Książu Wlkp. pokój nr 11 tel. (061) 28-22-001 wew. 32.





                                            Zarządzenie Nr      /2009
                                            Burmistrza Książa Wlkp.
                                            z dnia 12  sierpnia 2009 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia Regulaminu 
przetargu  ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów stanowiących 
własność  Gminy Książ Wlkp.

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 143, poz. 1591 z późn. 
zmianami) Zarządzam co następuje;
§ 1. W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę 
gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. powołuje Komisję 
Przetargową w składzie:

1) Przewodniczący       -        Grzegorz Rabczewski 
2) Członek                    -        Małgorzata Lenartowska
3) Członek                    -        Maria Ryszewska

§ 2.  Osobą bezpośrednio przeprowadzającą przetarg jest Przewodniczący Komisji o 
której mowa w § 1.

§ 3. Ustalam Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę  gruntów 
o których mowa w § 1 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Komisji Przetargowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                                                      Załącznik nr 1 do Zarządzenia
                                                                                      Nr        /2009 
                                                                                      Burmistrza Książa Wlkp.
                                                                                      z dnia 12 sierpnia 2009 r.
 
                                                   R E G U L A M I N

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustnego 
nieograniczonego /licytacji/  na dzierżawę gruntów położonych na terenie Gminy 
Książ Wlkp.
§ 2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. dnia 
31 sierpnia 2009 r.  o godz 10.00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
§ 3. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu ustnego, 
nieograniczonego, licytacji.
§ 4. Przetarg przeprowadza  Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza 
Książa Wlkp. Osobą bezpośrednio przeprowadzającą przetarg jest Przewodniczący 
Komisji Przetargowej.
§ 5. Komisja Przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania jawnego
 z zastrzeżeniem § 12. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego.
§ 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłaciły 
wadium w wysokości 20,00 zł, na licytowaną nieruchomość.
Wadium wnoszone jest w gotówce na rachunek  Urzędu Miejskiego 
w Książu Wlkp. prowadzonym przez SBL Oddział w Książu Wlkp. 
 Nr 21 9084 1026 0300 0101 2000 009 do dnia  27 sierpnia 2009 r.
Dowód wpłaty należy przedłożyć do wglądu Przewodniczącemu Komisji 
bezpośrednio przed  przystąpieniem do licytacji.
Wadium podlegać będzie zwrotowi: osobom, które uzyskają prawo dzierżawienia 
działki – niezwłocznie po podpisaniu umowy dzierżawy, osobom, które nie nabyły 
prawa dzierżawy działki – w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
§ 7.1. Osoby biorące udział w przetargu w  cudzym imieniu zobowiązane są:
a) w przypadku przedstawicielstwa ustawowego udokumentować istnienie 
umocowania.
b) w przypadku podmiotów gospodarczych przedłożyć wypis z właściwego rejestru 
wskazujący na prawo i zakres reprezentacji tego podmiotu.
c) w innych przypadkach przedłożyć pisemne w formie zwykłej pełnomocnictwo do 
reprezentowania danej osoby. pełnomocnictwo winno być opłacone opłatą skarbową 
w kwocie 17,00 zł.
§ 8. Przewodniczący otwiera przetarg i przekazuje uczestnikom przetargu 



informacje dotyczące:
a) nieruchomości będących przedmiotem przetargu z oznaczeniem księgi wieczystej
b) oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów,
c) powierzchnię nieruchomości,
d) opis nieruchomości 
e) cenę wywoławczą dzierżawy,
f) skutków prawnych uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
przez uczestnika, który zaoferował najwyższy czynsz dzierżawny.
g) imiona i nazwiska oraz nazwy firm, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone 
do przetargu.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden 
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
§ 9. Cena zaoferowana przez uczestnika  przestaje wiązać, gdy inny  uczestnik 
zaoferuje cenę wyższą.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywoławczej w przeliczeniu na 
złotówki, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.
§ 10. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący wywołuje trzykrotnie ostatnią 
najwyższą cenę i zamyka przetarg a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę 
firmy, która przetarg wygrała.
§ 11.1. Komisja przetargowa jest obowiązana zawiadomić uczestnika, który 
zaoferował najwyższy czynsz dzierżawny  o miejscu i terminie zawarcia umowy 
dzierżawy.
2. Jeżeli osoba o której mowa w ust. 1 nie stawi się bez usprawiedliwienia w 
miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu  lub uchyli się od podpisania 
umowy dzierżawy, Burmistrz  może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone 
wadium nie podlega zwrotowi.
§ 12. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z 
przeprowadzonego przetargu, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji 
przetargowej.
§ 13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z 
uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.


