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                      Bolesławiec dnia, 24 marca 2017r.  
 

REGULAMIN  
 

I nieograniczonego, ofertowego, pisemnego przetargu na dzier aw  gruntów rolnych 

w 2017 roku - przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej pozostaj cych 

w zarz dzie Nadle nictwa Bolesławiec 

 

§ 1 Zało enia Ogólne 
 

1. Organizatorem przetargu jest Skarb Pa stwa –  Pa stwowe Gospodarstwo Le ne Lasy 
Pa stwowe Nadle nictwo Bolesławiec zwane dalej „Organizatorem” reprezentowane 
przez Nadle niczego. 

2. Przetarg przeprowadza si  w siedzibie Organizatora tj. przy ul. Mikołaja Brody 2A w 
Bolesławcu (59-700) 

3. Przetarg ma charakter ofertowego pisemnego przetargu nieograniczonego 
4. Przetargiem obj te jest prawo do dzier awy gruntów rolnych, których powierzchnia, 

poło enie i numery działek zostały szczegółowo okre lone w ogłoszeniu o przetargu, 
zwanych w dalszej cz ci Regulaminu „przedmiotem dzier awy”. 

5. Celem przetargu jest wybór najkorzystniejszych ofert zawieraj cych najwy sze stawki 
czynszu dzier awnego wyra onego w decytonach pszenicy, a w przypadku gruntów 
zebranych w pakiety ustalenie najwy szego czynszu dzier awnego jako sumy 
oferowanych ilo ci decyton pszenicy od poszczególnych gruntów w pakiecie, 
gwarantuj cych uzyskanie najwy szego rocznego czynszu netto, spełniaj cych przyj te 
przez Organizatora wymagania formalnoprawne. 

6. Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłosze  w siedzibie 
Organizatora oraz na stronie internetowej w terminie 5 dni od wyboru oferty. 

7. Za ka dym razem gdy mowa jest o warto ci decytony [dt] pszenicy rozumie si  przez to 
ogłoszon  przez Prezesa Głównego Urz du Statystycznego w obwieszczeniu z dnia 
z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie redniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 
2016 r. cen  1 decytony [dt] pszenicy w wysoko ci 61,19 zł.  
 

§ 2 Przedmiot dzier awy 
 

1. Przedmiot dzier awy mo e by  wykorzystywany wył cznie na działalno  rolnicz  
zwi zan  z prowadzeniem gospodarki rolnej zgodnie z przeznaczeniem gruntów. 

2. Organizator zobowi zany jest udost pni  wszelkie informacje  o przedmiocie dzier awy, 
natomiast Oferenci we własnym zakresie po wcze niejszym uprzedzeniu organizatora 
przetargu mog  przeprowadzi  wizj  lokaln  gruntów b d cych przedmiotem dzier awy. 

 
§ 3 Oferenci 

 
1. Ka dy oferent mo e przedstawi  tylko jedn  ofert . 
2. Oferent do dnia otwarcia ofert ma prawo wycofania oferty poprzez pisemne 

powiadomienie Organizatora. 
3. Oferent ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i zło eniem oferty 

a Organizator nie zwraca adnych kosztów Oferentom. 
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4. Oferenci zobowi zani s  przedstawi  ofert  zgodn  z wymaganiami niniejszego 
Regulaminu pod rygorem odrzucenia oferty. 

5. Organizator w terminie 5 dni od dnia podania do publicznej wiadomo ci informacji o 
wyniku przetargu zawiadamia pisemnie oferenta wybranego w wyniku przetargu o 
miejscu i terminie zawarcia umów dzier awy. Wyznaczony termin nie mo e by  krótszy 
ni  7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

6. Oferenci, których oferta zostanie wybrana zobowi zani b d  do zawarcia umowy 
z Nadle nictwem w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty. 

7. Je eli oferent którego oferta została wybrana w wyniku przeprowadzonego przetargu nie 
stawi si  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym 
mowa w ust.5 organizator przetargu mo e odst pi  od zawarcia umowy. 

 
§ 4 Ogłoszenie o przetargu 

 
1. Ogłoszenie o przetargu podaje si  do publicznej wiadomo ci poprzez: 

1) wywieszenie na tablicy ogłosze  oraz umieszczenie na stronie internetowej  
Nadle nictwa Bolesławiec, 

2) wywieszenie na tablicy ogłosze  w siedzibie urz du gminy wła ciwego ze wzgl du 
na lokalizacj  gruntów, 

3) wywieszenie na tablicy ogłosze  le nictwa wła ciwego ze wzgl du na lokalizacj  
gruntów. 

    
2. Termin ogłoszenia – co najmniej 14 dni przed otwarciem ofert.  
3. Ogłoszenie o przetargu powinno zawiera : 

1) opis przedmiotu dzier awy zawieraj cy: 
a) oznaczenie i powierzchnie u ytków według adresu le nego oraz danych z Rejestru 

gruntów, 
b) rodzaje u ytków i ich klasy, 

2) okres planowanej dzier awy, 
3) termin i miejsce przetargu,  
4) wywoławczy współczynnik mno nikowy w dt pszenicy za 1 ha fizyczny przedmiotu 

dzier awy, 
5) wymagania jakim powinna odpowiada  oferta, 
6) termin i miejsce zło enia oferty oraz form  jej zło enia, 
7) zastrze enie, e Organizatorowi przysługuje prawo zamkni cia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek  z ofert oraz e bez podania przyczyn mo e : 
a) przed rozpocz ciem przetargu odst pi  od jego przeprowadzenia, 
b) nie zatwierdzi  wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygni cia 

przetargu, 
8) informacj  o miejscu i czasie, w jakim mo na zapozna  si  przed przetargiem z 

postanowieniami wzoru umowy dzier awy oraz regulaminem.  
 

§ 5 Oferta – przygotowanie  
 
1. Ofert  stanowi wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi zał cznik nr 2 do 

umowy oraz w przypadku przedsi biorców komplet wymaganych dokumentów zgodnie z 
§ 6 ust. 1 pkt.2. 

2. Ofert  składa si  w formie pisemnej w j zyku polskim. 
3. Formularz powinien by  podpisany przez Oferenta, a ka da strona oferty zaparafowana. 
4. Kopie dokumentów musz  by  opatrzone klauzul  „ZA ZGODNO  Z  ORYGINAŁEM” i 

podpisane czytelnie przez oferenta lub upowa nion  osob  . 
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5. Zał czniki oferty stanowi  jej  integraln  cz . Cała oferta  musi by  trwale spi ta. 
6. Ofert  nale y zło y  w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie w siedzibie Organizatora tj. 

Sekretariat Nadle nictwa Bolesławiec  ul. Mikołaja Brody 2A   59-700 Bolesławiec 
Najpó niej do dnia otwarcia ofert tj. do dnia 10 kwietnia 2017 r. do godziny 10:00. 

7. Na kopercie nale y umie ci : 
1) w lewym górnym rogu dokładny adres Oferenta /adres do korespondencji/ oraz 

kontaktowy numer telefonu, 
2) w rodkowej cz ci koperty okre lenie przedmiotu  przetargu  poprzez umieszczenie 

napisu:  
„Przetarg na dzier aw   gruntów  rolnych”, 
„Nie otwiera  do dnia 10 kwietnia 2017 roku do godziny 10:30” 
Oferta na pakiety numer  9., 9., 9., (wymieni  numery gruntów z ogłoszenia, na 
które oferta została zło ona)  

8. Oferta zło ona po terminie otwarcia ofert zostanie zwrócona bez otwierania. 
 

§ 6 Oferta - zawarto  
1. Pisemna oferta winna zawiera :  

1) wypełniony i czytelnie podpisany formularz ofertowy w zakresie przedmiotu dzier awy 
na który składana jest oferta – zał cznik nr 2 do umowy 

2) w przypadku przedsi biorców tak e aktualny odpis z Krajowego Rejestru S dowego 
lub z innego rejestru lub ewidencji.  

 Aktualny odpis z KRS lub innego rejestru lub ewidencji winien by  wydany w ci gu 3 
ostatnich miesi cy licz c od daty zło enia oferty.  

 Z dokumentu winno jednoznacznie wskazywa  osob  upowa nion  do dokonywania 
czynno ci prawnych w imieniu oferenta (nale yta  reprezentacja). 

2. W przypadku podpisywania oferty lub po wiadczenia za zgodno  z oryginałem kopii 
dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestracyjnych 
(ewidencyjnych) Oferenta nale y do oferty doł czy  stosowne pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo powinno by  przedstawione w formie: 

1) oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z 
dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem 
reprezentacji okre lonym w dokumentach lub  w formie notarialnej, 

2) kopii po wiadczonej za zgodno  z oryginałem przez osoby, których uprawnienie 
wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze 
sposobem reprezentacji okre lonym w tych dokumentach lub przez notariusza  
(oryginał piecz ci po wiadczenia). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa 
wymagana jest forma ,rodzaj i zakres pełnomocnictwa wła ciwy do 
poszczególnych czynno ci. 

3. Dat  sporz dzenia oferty.  
4. O wiadczenie, e oferent zapoznał si  z „Regulaminem przetargu” oraz wzorem umowy 

dzier awy, która stanowi  zał cznik nr 1 do Regulaminu i przyjmuje te warunki bez 
zastrze e .  

5. O wiadczenie Oferenta, e znane jest mu poło enie i stan przedmiotu dzier awy. 
6. O wiadczenie, i  w przypadku zawarcia umowy przedmiot dzier awy b dzie 

wykorzystywany wył cznie w celu prowadzenia gospodarki rolnej zgodnie z 
przeznaczeniem gruntów. 

7. O wiadczenia okre lone w ust. 4-6 Oferent składa poprzez zło enie podpisu na 
formularzu ofertowym stanowi cym zał cznik nr 2 do umowy. 

8. W przypadku przedsi biorców O wiadczenie, e w stosunku do firmy nie wszcz to 
post powania upadło ciowego lub likwidacyjnego, innego przekształcenia lub poł czenia 
– Zał cznik nr 2 do Regulaminu. 
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9. Oferowan   wysoko   rocznego czynszu netto za przedmiot dzier awy wyra onego w 
decytonach pszenicy, a w przypadku gruntów zebranych w pakiety wyra onego jako 
suma ilo ci decyton pszenicy od poszczególnych gruntów w pakiecie.  

10.  Oferowan   wysoko   rocznego czynszu netto za 1 ha przedmiotu dzier awy wyra ona 
jako współczynnik mno nikowy w dt pszenicy nie mo e by  ni sza ni  współczynnik 
wywoławczy.  

 
§ 7 Komisja przetargowa 

 
1. Przetarg przeprowadzi co najmniej trzyosobowa komisja przetargowa powołana przez 

Nadle niczego Nadle nictwa Bolesławiec w składzie Przewodnicz cy i 2 członków 
w drodze decyzji.  

2. Członkiem komisji przetargowej nie mo e by  osoba uczestnicz ca w przetargu, a tak e 
osoba jej bliska.  

3. Obsług  administracyjn  niniejszego przetargu prowadzi pracownik Nadle nictwa 
zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty ds. stanu posiadania. 

 
§ 8 Obowi zki przewodnicz cego Komisji 

  
Przewodnicz cy Komisji Przetargowej : 

1. Kieruje pracami komisji,  
2. sprawdza prawidłowo  ogłoszenia o przetargu i przedstawia  komisj  przetargow .   
3. podaje informacje  dotycz ce: 

1)oznaczenia przedmiotu przetargu, powierzchni , 
2)wywoławcz  wysoko  czynszu wyra on  jako współczynnik mno nikowy w dt 
pszenicy za 1 ha . 

4. podaje imiona i nazwiska albo nazwy uczestników przetargu, którzy wnie li oferty  
dopuszczone do przetargu oraz wysoko  zaoferowanego przez poszczególnych 
oferentów rocznego czynszu netto wyra on  jako współczynnik mno nikowy w dt 
pszenicy za 1 ha przedmiotu dzier awy. 

 
§ 9 – Obowi zki Komisji 

 
Komisja przetargowa : 

1. stwierdza prawidłowo  ogłoszenia o przetargu; 
2. ustala liczb  otrzymanych ofert; 
3. otwiera koperty z ofertami zło onymi w terminie i miejscu okre lonym w ogłoszeniu; 
4. dokonuje  szczegółowej analizy ofert; 
5. odrzuca oferty zło one po terminie oraz niezawieraj ce elementów okre lonych 

niniejszym Regulaminem.   
6. dokonuje oceny ofert; 
7. wybiera najkorzystniejsz  ofert . 
8. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uwa a si  za nierozstrzygni ty je eli: 

a) nie wpłyn ła adna oferta, 
b) aden z uczestników przetargu nie zaoferował, co najmniej wywoławczej wysoko ci 

współczynnika mno nikowego, 
c) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała adnej. 

       9. Przetarg uwa a si  za zako czony wynikiem pozytywnym, je eli przynajmniej  
           jeden oferent przyst pił do przetargu i zaoferował przynajmniej  współczynnik  
           mno nikowy  okre lony w ogłoszeniu o przetargu.  
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§ 10 – Protokół z przetargu 
 

1. Komisja przetargowa sporz dza protokół z przebiegu przetargu, który zawiera 
nast puj ce informacje: 
- termin i miejsce przetargu oraz dat  sporz dzenia protokołu, 
- dokładne opisanie u ytków b d cych przedmiotem przetargu wraz z podaniem 

wywoławczego i wylicytowanego współczynnika mno nikowego wraz z obliczeniem 
czynszu za dzier aw ,   

- informacj  o zło onych ofertach, 
- wykaz ofert dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu, 
- wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty 

zawieraj cy imi , nazwisko, adres lub nazw  (firm ) í siedzib  oferenta, albo 
informacj  o niewybraniu adnej z ofert wraz z krótkim uzasadnieniem 

- imiona, nazwiska i podpisy przewodnicz cego oraz pozostałych członków komisji. 
2. Protokół podpisuj  członkowie  Komisji Przetargowej.  

3. Protokół sporz dzony przez komisj  przetargow  podlega zatwierdzeniu przez     
Nadle niczego  

4. Dzie  podpisania protokołu jest dniem zamkni cia przetargu. 
 

§ 11 – Postepowania dodatkowe 
 

1. W przypadku zło enia  dwóch  lub wi cej najwy szych równorz dnych ofert komisja 
przetargowa przeprowadzi dodatkowy przetarg w formie licytacji ustnej mi dzy 
oferentami, którzy zło yli te oferty w dniu otwarcia ofert lub w innym terminie 
wyznaczonym przez przewodnicz cego komisji przetargowej zawiadamiaj c ich 
o miejscu i terminie. Wysoko  post pienia ustala si  na 0,10 dt pszenicy od 1 ha gruntu. 

2. W przypadku gdy w pierwszym terminie  nie zostanie zło ona adna oferta, 
przeprowadza si  drugi  przetarg po upływie jednego miesi ca  od zako czenia 
pierwszego przetargu. 

 
§ 12 

Organizator zastrzega sobie prawo zamkni cia przetargu bez wybrania którejkolwiek  z ofert, a tak e e 
bez podania przyczyn mo e : 

a) przed rozpocz ciem przetargu odst pi  od jego przeprowadzenia, 

b) nie zatwierdzi  wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygni cia przetargu 
 

§13 
W pozostałych kwestiach nie uj tych niniejszym regulaminem maj  zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz z Zarz dzenia nr 8/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Pa stwowych we Wrocławiu z dnia 06.02.2017 r. 

 
§ 14 

Spis Zał czników: 
Zał. Nr 1 – Wzór umowy 
Zał. Nr 2 – Wzór o wiadczenia,  e w stosunku do firmy nie wszcz to post powania 

upadło ciowego lub likwidacyjnego, innego przekształcenia lub poł czenia 
 
         

Podpisał: 
                                                                                    Nadle niczy  



Znak sprawy: 2217.5.2017  Projekt 

 
UMOWA DZIER AWY  nr  �������. 

 

zawarta w dniu �������.roku 

pomi dzy: 

Skarbem Pa stwa - Pa stwowym Gospodarstwem Le nym Lasy Pa stwowe  

Nadle nictwem Bolesławiec  

z siedzib  w Bolesławcu przy ul. Mikołaja Brody 2A   

NIP 612-000-42-45  Regon 931023888 

reprezentowanym przez: 

Nadle niczego – Arkadiusza Sudoła  

przy kontrasygnacie Głównego Ksi gowego 

zwanym w tre ci umowy Wydzier awiaj cym,  
a 

���������������������������������������� 

zam. w ������������������������������������� 

telefon: �����������������.., mail:����������������..  

Nr dowodu���������..���.� PESEL �����������������.. 

NIP����������.���������. 

zwanym w tre ci umowy Dzier awc  
o nast puj cej tre ci: 

§ 1 
 

1. Wydzier awiaj cy o wiadcza, e jest zarz dc  stanowi cej własno  Skarbu Pa stwa 

nieruchomo ci poło onej w: 

Lp. 
Obr b 
le ny 

Le nictwo 
Oddział, 

pododdział 
wydz. 

Gmina 
Obr b 

Ewidencyjny 
Działka 

nr 
U ytek Klasa 

Pow. 
[ha] 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

      Powierzchnia ł cznie [ha]  

 

2. Wydzier awiaj cy o wiadcza, e zgodnie z art.39 ustawy z dnia 28 wrze nia 1991r. o lasach 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z pó n. zm.),  uzyskał zgod  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Pa stwowych we Wrocławiu Znak pisma ��������. z dnia ������.na 

wydzier awienie opisanych w ust.1 gruntów rolnych. 

3. Zapis dodawa  tylko gdy grunt jest na siedlisku chronionym 

Wydzier awiaj cy o wiadcza, e według posiadanej wiedzy na dzie  sporz dzenia umowy 

grunty oznaczone w tabeli jako Lp. �, �, � zaklasyfikowane zostały jako siedlisko chronione 

������������.(delegacja do § 5 ust 10) 

  

 

 

  

  

 



 Str. 2

§ 2 
 

1. Wydzier awiaj cy przekazuje w dzier aw  Dzier awcy, opisane w § 1 ust.1  grunty  rolne 

w celu prowadzenia gospodarki rolnej w zgodzie z kategori  u ytków gruntowych wynikaj c           

z Ewidencji powszechnej gruntów . 

2. Przekazanie gruntów opisanych § 1 ust.1 nast pi na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego wraz z zał czon  map , stanowi cego zał cznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Dzier awca nie mo e prowadzi  na dzier awionym gruncie innej działalno ci ni  wskazana 

w ust. 1. 

§ 3 
 

Umowa została zawarta na czas nieokre lony od dnia ���������������.. . 

 

§ 4 
 

1. Strony ustalaj  e okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. 

2. Czynsz  za pierwszy rok dzier awy tj. za rok 2017, ustalony w wyniku przyj cia oferty 
stanowi cej zał cznik nr 2 do umowy na grunty wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,  
zostanie naliczony  zgodnie z wyliczeniem zawartym w  zał czniku nr 3 

do umowy, w wysoko ci �������������.zł  

( słownie �........��������������������������������..�..) 

i b dzie płatny z góry w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na rachunek 

bankowy Wydzier awiaj cego. 

3. Zmiana czynszu ustalonego w przetargu b dzie podlegała waloryzacji nie rzadziej ni  raz 

w roku  wraz ze zmian  redniorocznego wska nika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem w stosunku do roku poprzedniego, ogłaszanych w komunikatach Prezesa GUS, 

z zastrze eniem, i  zmiana czynszu nast pi wył cznie w sytuacji, gdy ogłoszony wska nik 

b dzie wi kszy jak 100,natomiast gdy ogłoszony wska nik b dzie równy b d  mniejszy ni  

100,czynsz nie ulegnie zmianie i pozostanie na poziomie  z poprzedniego okresu 

rozliczeniowego. Waloryzacja czynszu o wy ej opisany wska nik inflacji nast powa  b dzie na 

podstawie jednostronnego o wiadczenia Wydzier awiaj cego co nie stanowi zmiany niniejszej 

umowy.   

4. Czynsz za lata nast pne płatny jest co roku z góry, w terminie 14 dni od daty wystawienia 

faktury wystawianej do dnia 31 marca ka dego roku, bez uprzedniego wezwania, przelewem na 

rachunek bankowy Wydzier awiaj cego. 

5. W przypadku zalegania z płatno ciami Wydzier awiaj cy b dzie naliczał Dzier awcy odsetki 

ustawowe za opó nienie/ustawowe za opó nienie w transakcjach handlowych*. 

6. Wydzier awiaj cy zastrzega sobie mo liwo  zwi kszenia czynszu o podatek VAT w przypadku 

gdyby obj to nim umowy dzier awy gruntów rolnych. 

 
§ 5 

 
Dzier awca jest zobowi zany do ponoszenia wszelkich obci e  publicznoprawnych z tytułu 

dzier awy gruntów, a w tym w szczególno ci do uiszczania podatku rolnego. 
 

§ 6 
 

1. Dzier awca nie mo e przelewa  w cz ci lub w cało ci uprawnie  wynikaj cych z niniejszej 

umowy na rzecz osób trzecich, w szczególno ci nie mo e odda  dzier awionej nieruchomo ci 

do bezpłatnego u ywania albo w poddzier aw . 
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2. Dzier awca nie mo e, bez pisemnej zgody Wydzier awiaj cego, wznosi  na dzier awionych 

gruntach budynków lub budowli. 

3. Dzier awca nie mo e, bez pisemnej zgody Wydzier awiaj cego, zmienia  rodzaju 

u ytkowania dzier awionego gruntu. 

4. Dzier awcy nie wolno składowa  jakichkolwiek odpadów na dzier awionym gruncie. 

5. Dzier awca zobowi zuje si  do u ywania przedmiotu dzier awy zgodnie z jego 

przeznaczeniem i zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki rolnej, a w szczególno ci 

dokonywa  konserwacji urz dze  melioracyjnych, o ile znajduj  si  na dzier awionym gruncie. 

6. Dzier awca zobowi zuje si  u ytkowa  dzier awiony grunt nie powoduj c szkody 

w gatunkach chronionych wyst puj cych w przypadku na obejmowania dzier awionego gruntu 

obszarem Natura 2000 (ustawa o ochronie przyrody tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). 

7. Dzier awca zobowi zany jest do cisłego przestrzegania na dzier awionej nieruchomo ci 

i nieruchomo ciach przyległych – przepisów przeciwpo arowych, ochrony rodowiska, 

przepisów o szkodnictwie le nym i polnym, przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i le nych, a tak e innych obowi zuj cych przepisów 

8. Dzier awca na wydzier awionym gruncie nie mo e dopu ci  do zniszczenia znaków 

geodezyjnych (słupków, rurek) o ile takie znajduj  si  w dniu przekazania lub zostan  

umieszczone w trakcie trwania umowy. W przypadku zniszczenia lub zmiany ich poło enia 

Dzier awca zobowi zany jest do ich geodezyjnego odtworzenia na podstawie danych 

geodezyjnych Ewidencji powszechnej gruntów.  

9. W przypadku gdy grunt zaklasyfikowany został jako siedlisko chronione, dzier awca 

zobowi zany jest we własnym zakresie uzyska  informacje na temat sposobu prowadzenia 

gospodarki rolnej na danym gruncie od wła ciwych organów ochrony rodowiska lub innych 

instytucji, a nast pnie przestrzega  ich aby nie spowodowa  zniszczenia lub przekształcenia 

danego siedliska. 

 
§ 7 

 
1. Strony ustalaj  , e rokiem dzier awnym jest rok kalendarzowy. 

2. W czasie trwania umowy dzier awy, ka da ze stron mo e j  wypowiedzie  z zachowaniem 

6 miesi cznego okresu wypowiedzenia przed upływem roku dzier awnego. 

Wydzier awiaj cy mo e w szczególno ci wypowiedzie  w tym trybie umow  w nast puj cych 

przypadkach: 

1) wydzier awione grunty stan  si  niezb dne wydzier awiaj cemu na skutek wej cia 

w ycie przepisów o reprywatyzacji, 

2) ze wzgl du na konieczno  wykorzystania gruntów na potrzeby Wydzier awiaj cego. 

3. Wydzier awiaj cy zastrzega sobie mo liwo   odst pienia od umowy bez zachowania 

okresów wypowiedzenia, je eli: 

1) Dzier awca zalega z nale nym czynszem przez okres ponad 3 miesi cy od terminu 

płatno ci; 

2) Dzier awca narusza warunki umowy,  w szczególno ci okre lone w § 5; 

3) Dzier awca odmawia płacenia czynszu zmienionego w oparciu o § 4 ust. 3  lub  6; 

4) Dzier awca   nie prowadzi na dzier awionym gruncie   działalno ci   wskazanej w § 2 ust.1. 

4. Umowa mo e zosta  rozwi zana za porozumieniem stron. 

5. Wypowiedzenie umowy składa si  w formie pisemnego o wiadczenia strony. 

6. W przypadku rozwi zania umowy, Wydzier awiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za szkod  

jak  poniósł Dzier awca w zwi zku z dokonaniem nakładów inwestycyjnych na przedmiot 

dzier awy, jak równie  w zakresie utraconych przez niego w wyniku rozwi zania umowy 

korzy ci oraz nie jest zobligowany do zwrotu poczynionych przez Dzier awc  na przedmiot 

dzier awy nakładów koniecznych i u ytecznych. 
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§ 8 
 

1. Wydzier awiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne szkody wyrz dzone 

Dzier awcy w zwi zku z prowadzeniem gospodarki le nej przez Wydzier awiaj cego lub te  

za szkody spowodowane działaniem siły wy szej (np. po ary, silne wiatry, powodzie itp.) 

a tak e inne niezale ne od Wydzier awiaj cego. Dzier awca z powy szych tytułów nie b dzie 

dochodził adnych roszcze  wobec Wydzier awiaj cego.  

2. Wydzier awiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wyrz dzone przez zwierzyn  

w stanie wolnym jak i zwierz ta bezdomne. 

3. Dzier awca ponosi odpowiedzialno  wobec osób trzecich za ewentualne szkody, jakie mog  

zosta  wyrz dzone w obr bie przedmiotu dzier awy, jak równie  w obr bie innych 

nieruchomo ci w zwi zku z działalno ci  Dzier awcy na dzier awionym gruncie. 

4. Dzier awca na własny koszt i własnym staraniem zobowi zuje si  zabezpieczy  przedmiot 

dzier awy oraz ochron  swojego mienia i ubezpieczy  je od wszelkich ryzyk, jakie Dzier awca  

uzna za konieczne. 

5. Wydzier awiaj cemu w ka dym czasie przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli 

wykonania umowy, w szczególno ci kontroli sposobu korzystania z dzier awionego gruntu, 

jego prawidłowego zagospodarowania i zgodno ci z celem umowy. W tym celu 

Wydzier awiaj cemu słu y prawo do wej cia na dzier awiony grunt bez uprzedniego 

zawiadomienia Dzier awcy. 

  

§ 9 
 

1. Po rozwi zaniu lub  wyga ni ciu umowy, Dzier awca ma obowi zek zwróci  przedmiot 

dzier awy w takim stanie, w jakim powinien si  on znajdowa , stosownie do zasad racjonalnej 

i prawidłowej gospodarki rolnej , w oparciu o protokół zdawczo –odbiorczy. 

2. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, e stan gruntów lub istniej cej infrastruktury uległ 

pogorszeniu Dzier awca zobowi zany b dzie do przywrócenia gruntów do stanu 

poprzedniego tj. do stanu w jakim został on przekazany Dzier awcy oraz do wykonania 

remontów lub odtworzenia przekazanej infrastruktury zgodnie z zaleceniami i w terminie 

wyznaczonym przez Wydzier awiaj cego. 

 

§ 10 
 

Wydzier awiaj cy o wiadcza, a Dzier awca przyjmuje do wiadomo ci, e grunty o których mowa 

w § 1 pkt 1, nie b d  mogły by  przedmiotem sprzeda y ani zamiany przez okres obowi zywania 

umowy. 

§ 11 
 

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj  zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy o lasach, a tak e innych obowi zuj cych ustaw.  

2.Spory mog ce wynika  w zwi zku z wykonywaniem przedmiotu umowy poddaj  rozstrzygni ciu 

s dowi wła ciwemu miejscowo dla siedziby Wydzier awiaj cego. 

 

§ 12 
 

Wszelkie zmiany postanowie  niniejszej umowy wymagaj  dla swej wa no ci formy pisemnej 

w postaci aneksu pod rygorem niewa no ci, za wyj tkiem zmian czynszu w oparciu o § 4 ust.3 i 6. 
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§ 13 
 

Umowa sporz dzona została w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla 

Dzier awcy i dla Wydzier awiaj cego. 

 

 

WYDZIER AWIAJ CY       DZIER AWCA 
 

 

                                                          



 

 

 
Nadle nictwo Bolesławiec, ul.M.Brody 2a, 59-700 Bolesławiec 
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Zał cznik nr 1 do umowy nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    �����.. dnia ���.���.. 
 
 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY GRUNTÓW ROLNYCH 
 
 
1. W dniu �����.... zgodnie z Umow  Nr ��.����. z dnia ����.���..,  

 

������... ����������. �������. przekazuje/przyjmuje1  dla/od2  

 

��������.. ������������������. ni ej wymienione grunty rolne: 

 

Lp. 
Obr b 
le ny 

Le nictwo 
Oddział, 

pododdz., 
wydz. 

Gmina 
Obr b 

Ewidencyjny 
Działka 

nr 
U ytek Klasa 

Pow. 
[ha] 
[m

2
] 

1          

2          

3          

n          

      Powierzchnia ł cznie [ha]  

 
Razem – _ _ _ _,_ _ _ _ ha  
 
2.Rodzaje u ytków opisanych w pkt.1 protokołu oraz przebieg granic, punkty graniczne oraz 

istniej ca infrastruktura zostały okazane w terenie.  

3.Opis stanu przekazanych gruntów rolnych – �������������������.. 

�������������������������������������� 

������������������������������������������

���������������������������������� 

�������������������������������������� 

�������������������������������������� 

  

                                                 
1, 2 

 Niepotrzebne skre li  

 

Imi  i Nazwisko lub piecz  

Imi  i Nazwisko lub piecz  
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4.Wskazanie oraz stan dróg dojazdowych - ��������������������. 

��������������������������������������    

������������������������������������....... 

�������������������������������������� 

 

5.Inne obiekty wyst puj ce na gruncie - ���������������������.. 

�������������������������������������� 

������������������������������������������

���������������������������������� 

 
 
Protokół sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla ka dej ze 
stron. 
Do protokołu zał czono map  przekazanych gruntów z zaznaczonymi granicami. 
 
 
 
 
   PRZEKAZUJ CY                                                                             PRZYJMUJ CY  
 
 
 
 
 
 

 

  



Zał cznik nr. 3 do umowy nr �������������. 

 

Stawka czynszu dzier awy za rok 2017  

 

1. Podstawa naliczenia czynszu dzier awnego – Zarz dzenie nr 8/2012 Dyrektora 
RDLP we Wrocławiu z dnia 06.02.2017 

 

2. Wzór do obliczenia czynszu rocznego: 

Cd = [(P1 x W1) + (P2 x W2) + (Pn x W n)] x D 
gdzie: 
Cd        - oznacza stawk  rocznego czynszu dzier awnego, 
P1,2,n    - oznacza powierzchni  fizyczn  gruntów w danej klasie [ha], 
W1,2,n   - oznacza warto  wyra on  w dt pszenicy od 1 ha gruntu rolnego przyj ta  

zgodnie z ofert  zło on  w przetargu               
D         - rednia krajowa cena skupu pszenicy ogłoszona Komunikatem Prezesa 

Głównego Urz du Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urz dowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”. 

 

3. Obliczenie czynszu 

 

1. D - rednia krajowa cena skupu pszenicy ogłoszona Komunikatem Prezesa 

Głównego Urz du Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urz dowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski” za poprzednie półrocze                 

– 61,19 zł za 1 dt 
 

2. Warto  rocznego czynszu za przedmiot dzier awy 

 

3. Warto  czynszu do zapłaty za okres obowi zywania umowy w 2017 roku 

 

- roczny czynsz dzier awny wynosi �������..zł. 

 

 

Lp. Rodzaj Klasa 
Powierzchnia 

[ha] 
(P1,2,n) 

Warto  1 ha 
gruntu w  [dt] 

(W1,2,n) 

Warto  
czynszu za 
grunt w  [dt] 

Warto  [zł] 
 

1.      X 

2.      X 

3.      X 

4.      X 

n.      X 

    SUMA:   

 

  



Zał cznik nr 2 do umowy nr:������     ���������.. 
           (miejscowo  i data) 

�������������������.. 
(Nazwisko imi  lub nazwa firmy i adres oferenta) 

PESEL: ������������������������ 

NIP �������������������������. 

Tel���������������������.. 

Mail: ��������������������.. 

 
Nadle nictwo Bolesławiec 
ul. Mikołaja Brody 2A 
59-700 Bolesławiec 

 

FORMULARZ OFERTY NA DZIER AW  GRUNTÓW ROLNYCH 

 

Odpowiadaj c na ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu na dzier aw  gruntów 

rolnych w Nadle nictwie Bolesławiec z dnia ��������.. r.  składam ofert  na 

dzier aw  ni ej oznaczonych gruntów rolnych: 

Nr 
pakietu2) 

Adres le ny 

Pow. u ytku 
(w ha) wg. 

EGIB 

Rodzaj 
u ytku 

wg. 
EGIB 

Klasa 
gleby 
wg. 

EGIB 

Wywoławczy 
współczynnik 

mno eniowy za 

Wywoławcza 
warto  

czynszu za 

Oferowany 
współczynnik 
mno eniowy 

za 

Warto  
czynszu za 

grunt w [dt] w 
zaokr. do 1/100 

dt* 

  1 ha w [dt] grunt w [dt] 1 ha w [dt]   

pszenicy pszenicy pszenicy   

w zaokr. do 
1/10 dt* (jednego 
miejsca po przecinku) 

(kol. 3 x kol. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 13-03-1-07-

295   -j   -00 
1,8900 Ł IV 

          

2 
13-03-1-07-

295   -m   -

00 
2,2800 Ł IV 

          

3 

13-03-1-08-

349   -h   -

00 1) 
0,2400 Ł IV 

13-03-1-08-

360   -d   -

00 1) 
0,4500 Ł IV 

 
 
 

  

 

 
      



 
 

4 

13-03-1-08-

357   -hx  -

00 
0,1600 R IIIA 

13-03-1-08-

357   -ix  -

00 
0,5000 R IVB 

13-03-1-08-

357   -jx  -

00 
0,8900 PS V 

13-03-1-08-

357   -kx  -

00 
0,0900 R IV 

13-03-1-08-

357   -mx  -

00 
0,2800 PS IV 

          

5 

13-03-1-08-

357   -lx  -

00 
0,3300 R IIIB 

13-03-1-08-

357   -gx  -

00 
0,2700 PS III 

          

6 

13-03-1-08-

373   -m   -

00 
1,5100 Ł V 

13-03-1-08-

373   -n   -

00 
0,3400 R IVA 

          

7 
13-03-1-08-

376   -cx  -

00 - cz  
0,4066 PS V 

          

8 
13-03-1-08-

381   -b   -

00 
0,9600 Ł VI 

          

9 
13-03-1-11-

423   -d   -

00 - cz  
0,7370 R VI 

          

10 
13-03-1-11-

430   -j   -00 
4,2600 R V 

13-03-1-11-

440   -a   -

00 
5,0900 R V 

         



 
 

11 

13-03-1-10-

467   -f   -

00 
7,2900 R IVB 

13-03-1-10-

468   -f   -

00 
2,3700 R IVB 

          

12 
13-03-1-10-

471   -d   -

00 - cz  
2,1430 R VI 

          

13 
13-03-1-10-

472   -b   -

00 
1,2900 R VI 

          

14 
13-03-1-09-

528   -d   -

00 
0,6200 R IVB 

 

 

 

 
1) - grunt na siedlisku chronionym oznaczonym jako 6510 – ekstensywnie u ytkowane ni owe ł ki 

wie e 
2) – dla gruntów wchodz cych w skład  pakietu musz  by  wypełnione wszystkie komórki  dla jego 

pozycji. (Oferta zawieraj ca tylko cz ciowe wpisy w ramach pakietu nie b dzie rozpatrywana).   
 
* - nale y uzupełni  tylko dla gruntów których dotyczy oferta. Pozostałe komórki nale y przekre li  na 
ukos. 
 

 
1. O wiadczam , e zapoznałem si  z regulaminem przetargu i przyjmuj  go bez zastrze e . 

2. O wiadczam e zapoznałem si  ze wzorem umowy stanowi cym zał cznik Nr  1  do 

Regulaminu przetargu i przyjmuj  go bez zastrze e . 

3. O wiadczam , e znane jest mi poło enie i stan przedmiotu dzier awy. 

4. O wiadczam , e przedmiot dzier awy b dzie wykorzystywany wył cznie  w celu 

     prowadzenia gospodarki rolnej zgodnie z przeznaczeniem gruntów. 

 
 
 

���������������� 
(Podpis oferenta) 



Zał cznik nr 2 do Regulaminu przetargu        ��������..dnia ���������. 
       (miejscowo )   (data) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

O WIADCZENIE 
 
B d c wła cicielem/pełnomocnikiem1 wła ciciela o wiadczam e wobec firmy: 
 
Nazwa firmy: �������������������������.. 

REGON: ���������������������������. 

NIP: �����������������������������. 

Adres: ����������������������������. 

 
nie wszcz to post powania upadło ciowego lub likwidacyjnego, innego przekształcenia lub 
poł czenia. 
 
 
 
 
 

 
 

(Piecz  firmowa) 


























