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REGULAMIN 

 

„nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej działki nr 700 

o  powierzchni 2,12 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwa Bolesławiec za zgodą Dyrektora 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. 

 

§ 1 Założenia Ogólne 

 

1. Organizatorem przetargu jest Skarb Państwa –  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Bolesławiec zwane dalej „Organizatorem” reprezentowane przez Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Bolesławiec. 

2. Przetarg przeprowadza się w siedzibie Organizatora tj. przy ul. Mikołaja Brody 2A w Bolesławcu 

(59-700) 

3. Przetarg ma charakter ustnego przetargu nieograniczonego. 

4. Przetargiem objęta jest dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 700 

o powierzchni 2,12 ha  stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwa Bolesławiec, wchodzącej w skład 

oddziału 558 pododdziału a oraz b, obrębu leśnego Bolesławiec, o łącznej powierzchni 2,12 ha, 

położonej wyłącznie w granicach oznaczonych szrafurą koloru czerwonego na mapie gospodarczej 

(jako „zał. mapa”) której powierzchnia, położenie i numer działki został szczegółowo określony 

w ogłoszeniu o przetargu, zwanej w dalszej części Regulaminu „przedmiotem dzierżawy”. 

5. Celem przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty zawierającej wyrażoną w złotych roczną 

stawkę czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy, gwarantującej uzyskanie najwyższego 

rocznego czynszu netto. Oferta powinna spełniać przyjęte przez Organizatora wymagania 

formalno-prawne. 

 

§ 2 Przedmiot dzierżawy 

 

1. Przedmiot dzierżawy może być wykorzystywany wyłącznie na działalność związaną z wydobyciem 

piasków i żwirów oraz jego rekultywacją o kierunku leśnym. 
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2. Organizator zobowiązany jest udostępnić wszelkie informacje o przedmiocie dzierżawy, natomiast 

Oferenci we własnym zakresie po wcześniejszym uprzedzeniu organizatora przetargu mogą 

przeprowadzić wizję lokalną gruntów mających być przedmiotem umowy przyrzeczenia zawarcia 

umowy dzierżawy. 

3. Ustala się wywoławczą stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 3,00 zł/ m2 plus należny 

podatek VAT .  

4. Wadium: 10 000,00 zł. (słownie dziesięć tysięcy złotych) 

 

§3 

 

1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie 

rozpoznania i wydobycia kopalin ze złóż, osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą 

w zakresie rozpoznania i wydobycia kopalin ze złóż i inne jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, które prowadzą działalność w zakresie rozpoznania i wydobycia kopalin ze 

złóż. Koniecznym warunkiem wzięcia udziały w przetargu jest ponadto wpłata wadium na rachunek 

bankowy BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 68 2030 0045 1110 0000 0082 4060 oraz złożenie 

wymaganych dokumentów i oświadczeń. 

2. Komisja Przetargowa stwierdza, że dokonano wpłaty wadium. Wpłata musi nastąpić nie później niż 

na dzień przed przetargiem.  

3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej 

przed otwarciem przetargu.  

4. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygrał przetargu zwraca się niezwłocznie po 

rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odpowiednio:  

1) odwołania przetargu;  

2) zamknięcia przetargu;  

3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  

5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 

zabezpieczenia określonego w umowie przyrzeczenia zawarcia umowy dzierżawy aż do całkowitego 

wyczerpania kwoty wadium.  

 

§4 

 

1. Przed przystąpieniem do licytacji oferenci winni przedstawić Komisji Przetargowej oprócz 

dowodu wpłaty wadium:  

- osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport) oraz 

potwierdzenie, że prowadzą działalność gospodarczą w zakresie rozpoznania i wydobycia kopalin;  
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- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - aktualny wypis 

z właściwego rejestru oraz upoważnienie notarialne udzielane przez organ przedstawicielski; - 

pełnomocnicy – pisemne pełnomocnictwo mocodawcy; 

- podpisane przez podmioty uczestniczące w przetargu oświadczenia;  

Dokumenty powyższe winny być złożone w oryginale. Za oryginał uważa się również kserokopię 

potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający zaświadczenie lub wypis.  

Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa 

w przetargu. 

2. W przetargu nie mogą w charakterze Oferenta uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji 

Przetargowej, osoby im bliskie lub pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności Komisji Przetargowej.  

 

§ 5 Komisja przetargowa 

 

1. Przetarg przeprowadzi co najmniej trzyosobowa komisja przetargowa powołana przez 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolesławiec w składzie Przewodniczący i 2 członków. Powołanie 

następuje w drodze decyzji.  

2. Członkiem komisji przetargowej w charakterze oferenta nie może być osoba uczestnicząca 

w przetargu, a także osoba jej bliska.  

3. Obsługę administracyjną przetargu prowadzi  pracownik Nadleśnictwa zatrudniony na stanowisku  

ds. stanu posiadania. 

 

§ 6 Obowiązki przewodniczącego Komisji 

  

Przewodniczący Komisji Przetargowej : 

1. otwiera przetarg,  

2. sprawdza prawidłowość ogłoszenia i przedstawia  komisję przetargową.   

3. podaje informacje dotyczące: 

1) oznaczenia przedmiotu przetargu, powierzchnię, 

2) wywoławczą roczną wysokość czynszu netto za 1 m² przedmiotu dzierżawy wyrażoną w zł., 

wysokość wymaganego wadium, 

3) wskazuje minimalną wartość postąpienia, 

4. podaje imiona i nazwiska albo nazwy uczestników przetargu, którzy wnieśli wymagane dokumenty, 

wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do przetargu. 
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5. Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki osoby biorącej udział w przetargu oraz głośne 

podanie oferowanej ceny czynszu, będącej powiększeniem stawki wywoławczej, o co najmniej 

jedno kolejne postąpienie.  

6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić 

mniej niż 0,20 zł. 

 

§ 7 – Obowiązki Komisji 

 

Komisja przetargowa : 

1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu; 

2. ustala liczbę uczestników przetargu; 

3. dokonuje  szczegółowej analizy złożonych dokumentów; 

4. wskazuje uczestnika, który zaproponował najwyższą cenę. 

5. Komisja orzeka, że ustny przetarg nieograniczony został nierozstrzygnięty jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty zawierającej wymagane dokumenty, 

b) żaden z uczestników przetargu nie zaoferował, co najmniej wywoławczej rocznej wysokości 

czynszu netto za 1 m² przedmiotu dzierżawy wyrażonej w zł. powiększonej o jedno 

postąpienie, 

c) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej. 

6. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem pozytywnym, jeżeli przynajmniej jeden oferent                                           

przystąpił do przetargu składając wymagane dokumenty i zaoferował, co najmniej jedno 

postąpienie powyższej stawki wywoławczej.  

 

§ 8 

 

O rozstrzygnięciu licytacji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej stawki czynszu.  

 

§ 9 

 

Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej stawki dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.   

 

§10 

 

1. Zwycięzca przetargu zobowiązany jest podpisać Umowę przyrzeczenia dzierżawy w terminie 

do 14 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty, w miejscu i czasie wskazanym przez 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolesławiec.  
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2. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się Oferenta, który wygrał przetarg od 

podpisania umowy przyrzeczenia dzierżawy. O tym czy oferent uchyla się od podpisania 

umowy ww. decyduje Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec na podstawie wskazanego wyżej 

terminu jej podpisania.  

3. W przypadku nie zawarcia umowy ze zwycięzcą przetargu w terminie określonym w ust. 1 

Wydzierżawiający może do 7 dni od tego terminu zawrzeć umowę przyrzeczenia dzierżawy 

z Oferentem, którego oferta będzie druga w kolejności najkorzystniejsza oraz spełniająca 

warunki formalno-prawne. 

 

§11 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu w trzech 

jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Nadleśnictwo Bolesławiec a jeden 

Oferent, który przetarg wygrał. Protokół powinien zawierać następujące informacje: 

 - termin, miejsce i rodzaj przetargu;  

- oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu  

- o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu, wraz z uzasadnieniem;  

- wywoławczej stawce czynszu dzierżawy, oraz najwyższej stawce osiągniętej w przetargu;  

- imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę oraz siedzibę osoby wyłonionej w przetargu jako 

dzierżawca nieruchomości;  

- imiona i nazwiska przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej;  

- datę sporządzenia protokołu.  

 

§12 

 

Przetarg uważa się za rozstrzygnięty z chwilą podpisania protokołu, który stanowi podstawę do 

zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy dzierżawy. Umowa przyrzeczenia zawarcia 

umowy dzierżawy winna być podpisana w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  

 

§13 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez 

podania przyczyny.  
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§14 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu, 

wywieszając na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która powinna 

zawierać:  

- datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu,  

- oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,  

- liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu; 

 - stawce wywoławczej czynszu oraz najwyższej stawce osiągniętej w przetargu,  

- imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako przyszły dzierżawca przedmiotu 

dzierżawy. 

 

§ 15 

 

W pozostałych kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.   

 

 

 

 

Spis Załączników: 

Zał. Nr 1 – Wzór umowy przyrzeczenia zawarcia umowy dzierżawy 

Zał. Nr 2 – Oświadczenia  

 

 

 
 

 


