
Kroczyce, dnia 8 października 2020r.  

 

UG.III.6845.00009.2020 

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu pisemnym ograniczonym dla 
rolników indywidualnych posiadających siedzibę gospodarstwa rolnego na terenie Gminy 

Kroczyce  na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych na okres 3-ech lat 

stanowiących własność Gminy Kroczyce. 

Przetarg ograniczony jest dla rolników indywidualnych zgodnie z ustawą  z dnia 11 kwietnia 
2003 o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1362 z późn. zm.) 

 Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r.  

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości komisja przetargowa w składzie:  

1. Dariusz Pluta– przewodniczący komisji, 

2. Grażyna Masłyka – członek komisji, 

3. Justyna Lassak – członek komisji, 

 

zakwalifikowała do udziału w przetargu na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych 

na okres 3-ech lat stanowiących własność Gminy Kroczyce następujące osoby: 

1. Pan Zdzisław Spera, Huta Szklana 12B, 42-425 Kroczyce - zakwalifikowany  

do udziału w przetargu na dzierżawę działki nr 270, obręb Huta Szklana, 

CZ1M/00077687/1, 

2. Pan Rafał Sochacki, Siedliszowice 38, 42-425 Kroczyce - zakwalifikowany  

do udziału w przetargu na dzierżawę działki nr 463, obręb Siedliszowice, 

CZ1M/00049360/8, 

3. Pan Marcin Korpyś, Siedliszowice 50, 42-425 Kroczyce - zakwalifikowany  

do udziału w przetargu na dzierżawę działki nr 463, obręb Siedliszowice, 

CZ1M/00049360/8. 

 

Nikt nie złożył dokumentów kwalifikacyjnych do udziału w przetargu na następujące działki 

oznaczone numerami ewidencyjnymi: 

1. 2821 obręb Kroczyce Okupne, KW CZ1M/00017893/0, 

2. 2834/1 obręb Kroczyce Okupne, KW CZ1M/00015492/5, 

3. 2835 obręb Kroczyce Okupne, KW CZ1M/00015492/5. 

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zostało złożone przez oferentów, którzy spełnili wszystkie 

warunki określone w ogłoszeniu o przetargu, kwalifikujące ich do udziału w przetargu pisemnym 

ograniczonym dla rolników indywidualnych posiadających siedzibę gospodarstwa rolnego na terenie 

Gminy Kroczyce na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych na okres 3-ech lat stanowiących 

własność Gminy Kroczyce, wyznaczonym na dzień 7 października 2020r. na godzinę 10.00.  

Podpisy komisji przetargowej: 

1. Przewodniczący Komisji - Dariusz Pluta 

 

2. Członek Komisji – Grażyna Masłyka  

 

 

3. Członek Komisji – Justyna Lassak  

 


