
Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

 

OGŁASZA  

 

pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego położonych w Jantarze 
(działka nr 101/4), w Stegnie (działka nr 45/15, 100/37), w Sztutowie (działka nr 794), w 
Katach Rybackich (działka nr 775) przeznaczonych do dzierżawy na miejsca postojowe na 
okres: 
od dnia 20 czerwca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. 

1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana będąca własnością Powiatu Nowodworskiego, 
stanowiąca drogę powiatową nr 2324G (odcinek 0+000 – 0+043 o pow. 215,00 m2, 0+084 – 
0+115 o pow. 62,00 m2, 0+142 – 0+497 o  pow. 1065,00 m2), działka nr 101/4 położona w 
Jantarze, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą o nr KW 
GD2M/00053837/8. 

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana będąca własnością Powiatu Nowodworskiego, 
stanowiąca drogę powiatową nr 2325G (odcinek 0+025 – 0+050 o pow. 550,00 m2, 0+551 – 
0+676 o pow. 1125,00 m2), działka nr 45/15 położona w Stegnie, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze 
Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą o nr KW GD2M/00053897/6 oraz działka nr 100/37 
położona w Stegnie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział 
Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą o nr KW 
GD2M/00053897/6. 

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana będąca własnością Powiatu Nowodworskiego, 
stanowiąca drogę powiatową nr 2326G (odcinek 0+000 - 0+039 o pow. 177,50 m2, 0+087 - 
0+166 o pow. 395,00 m2, 0+585 - 0+850 o  pow. 662,50 m2, 0+910 – 1+150 o pow. 600,00 
m2), działka nr 794 położona w Sztutowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX 
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę 
wieczystą o nr KW GD2M/00042673/0. 

-  Nieruchomość gruntowa niezabudowana będąca własnością Powiatu Nowodworskiego, 
stanowiąca drogę powiatową nr 2327G (odcinek  0+456 – 0+535 o pow. 237,00 m2, 0+570 - 
0+628 o pow. 174,00 m2, 0+660 – 0+738 o  pow. 234,00 m2), działka nr 775 położona w 
Kątach Rybackich, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział 
Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą o nr KW 
GD2M/00042676/1. 



CENA WYWOŁAWCZA NA W/W NIERUCHOMOŚCI TO 140.000,00 ZŁ NETTO 

2. Pisemne oferty należy składać do dnia 23 maja 2016 roku do godz. 15 30 w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, pokój nr 20, w zamkniętych kopertach 
z napisem ,,Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych pod miejsca postojowe". 

3. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 24 maja 2016 roku w siedzibie  Starostwa Powiatowego w 
Nowy Dworze Gdańskim, pokój nr 9 (sala konferencyjna) o godz. 9 00. 

4 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest załączenie do oferty: 

a) Zaakceptowanego projektu umowy – zał. nr 1 do formularza oferty. 

b) Oświadczenia o zobowiązaniu się Oferenta do ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzenia miejsc postojowych  - zał. nr 2 do formularza oferty. 

c) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia  o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

d) Kopia dowodu wniesienia wadium. 

5. W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne i fizyczne pod warunkiem wpłaty wadium 
w kwocie 7.000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) na konto Powiatu 
Nowodworskiego, Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim o numerze 43 
8306 0003 0000 4734 2000 0120. 
    Wadium w pieniądzu należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 maja 2016 roku. Za datę 
wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 
Powiatu Nowodworskiego, Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim o 
numerze 43 8306 0003 0000 4734 2000 0120. 
6. Wpłacone wadium zostanie zwrócone tym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia 
zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który przetarg wygra, wpłacone wadium zalicza się na 
poczet ceny dzierżawy nieruchomości Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje 
przepadek wpłaconego wadium. 

7. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim może odwołać ogłoszony przetarg z 
ważnych powodów informując niezwłocznie o tym odrębnym ogłoszeniem. 

Informacje dodatkowe: 

1.  Oferent składa ofertę na druku Formularz oferty wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 do 
formularza oferty. 

2. Wydzierżawiający przekaże projekty tymczasowej organizacji ruchu. 

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy przedmiotowych nieruchomości udziela 
Pani Magdalena Pietrzak – Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, 
ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, pok. nr 28, telefon 055 247 22 35. 



 

Informacja na temat przetargu, regulamin i druk formularza oferty (wraz z załącznikami nr 1 i 
nr 2 do formularza oferty) została opublikowana na stronie internetowej 
www.nowydworgdanski.pl oraz jest do pobrania w siedzibie organizatora przetargu. 

   

  



/PROJEKT/ 
 

UMOWA DZIER ŻAWY NR ......../2016 
 
Zawarta w dniu ..................2016 r. w Nowym Dworze Gdańskim pomiędzy: 
Zarządem Powiatu ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański,  
reprezentowanym przez: 
1. ……………………..             - Starostę Nowodworskiego 
2. ……………………..  - Wicestarostę Nowodworskiego 
zwanym dalej "Wydzierżawiającym", 
a ............................................................................................, prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą ........................................................................................................... na 
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
................................................................ 
pod numerem .................., posiadającym numer REGON: 
....................................................oraz NIP: 
..................................., z siedzibą w ...................................................,ul. 
.......................................- 
zwanym dalej "Dzierżawcą", 
 
na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu 
Nowodworskiego położonych w Jantarze (działka nr 101/4), w Stegnie (działka nr 45/15, 
100/37), w Sztutowie (działka nr 794), w Kątach Rybackich (działka nr 775),  
przeznaczonych do dzierżawy na miejsca postojowe na okres od dnia 20 czerwca 2016 r. do 
dnia 30 września 2016 r. 
 

§ 1. 
 

Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem wolnych od wad fizycznych i prawnych 
oraz roszczeń osób trzecich nieruchomości stanowiących drogi powiatowe jak poniżej: 
 
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana będąca własnością Powiatu Nowodworskiego, 
stanowiąca drogę powiatową nr 2324G (odcinek w km: 0+000 – 0+043, 0+084 – 0+115, 
0+142 – 0+497), działka nr 101/4 położona w Jantarze, dla której w Sądzie Rejonowym w 
Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim 
prowadzi się księgę wieczystą o nr KW GD2M/00053837/8. 
2.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana będąca własnością Powiatu Nowodworskiego, 
stanowiąca drogę powiatową nr 2325G (teren przy pętli w km 0+025 - 0+050 oraz odcinek w 
km: 0+551 – 0+676) 
– działka nr 45/15 położona w Stegnie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX 
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się ksiągę 
wieczystą o nr KW GD2M/00053897/6 
- działka nr 100/37 położona w Stegnie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX 
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się ksiągę 



wieczystą o nr KW GD2M/00053897/6 
3.Nieruchomość gruntowa niezabudowana będąca własnością Powiatu Nowodworskiego, 
stanowiąca drogę powiatową nr 2326G (odcinek w km: 0+000 – 0+039, 0+087 – 0+166, 
0+585 – 0+850, 0+910 – 1+150), działka nr 794 położona w Sztutowie, dla której w Sądzie 
Rejonowym  w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze 
Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą o nr KW GD2M/00042673/0. 
4.Nieruchomość gruntowa niezabudowana będąca własnością Powiatu Nowodworskiego, 
stanowiąca drogę powiatową nr 2327G (odcinek w km: 0+456 – 0+535, 0+570 – 0+628, 
0+660 – 0+738), działka nr 775 położona w Kątach Rybackich, dla której  w Sądzie 
Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze 
Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą o nr KW GDM/00042676/1. 

 
 

§ 2. 
 

1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy pasy drogowe położone na działkach wskazanych  
w § 1 umowy w obrębie poboczy poza obszarem zajętym pod drogi publiczne i urządzenia 
drogowe do używania i pobierania pożytków, a Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić 
Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawy zgodnie z ofertą z dnia .................2016 r. złożoną w 
przetargu. 
2. Przedmiot dzierżawy zaznaczony został na mapach stanowiących załączniki nr 1 do 
niniejszej umowy. 

§ 3. 
 

Umowa zostaje zawarta na czas okres od dnia 20.06.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. 
 

§ 4. 
 

1. Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania bieżących drobnych napraw przedmiotu 
dzierżawy na swój koszt celem zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. 
2. Dzierżawca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierżawy 
za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z Wydzierżawiającym. 
Równowartość tych nakładów nie zostanie zwrócona po zakończeniu obowiązywania umowy,  
a Dzierżawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu poprzedniego przedmiot dzierżawy. 
3. Dzierżawca zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do utrzymania czystości na 
dzierżawionym terenie na własny koszt i własnym staraniem. 
 

§ 5. 
 
1. Wydzierżawiający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad 
przedmiotu dzierżawy, jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie z nieruchomości jednakże  
w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania pasa drogowego. 
2. Wydzierżawiający ma prawo do kontroli przedmiotu dzierżawy przy udziale Dzierżawcy. 

 



§ 6. 
 
1. Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego czynszu dzierżawy  
w wysokości ...................... zł. /brutto/ 
(słownie: 
...............................................................................................................................................) 
 
płatnego do dnia 20.06.2016 r. na podstawie wystawionej faktury przez Wydzierżawiającego.  
W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu dzierżawy naliczane będą ustawowe odsetki. 
 
 

§ 7. 
 

Przedmiot dzierżawy nie może być bez zgody Wydzierżawiającego poddzierżawiony osobie 
trzeciej. 

§ 8. 
 

1. W przypadku, gdyby Dzierżawca nie mógł korzystać z przedmiotu dzierżawy zgodnie z 
jego przeznaczeniem, uprawniony będzie do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 
2. Po wygaśnięciu umowy Dzierżawca obowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie 
nie pogorszonym pomniejszonym normalnym zużyciem wynikającym z warunków 
eksploatacji. 
3. Zarówno oddanie w dzierżawę jak i odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 
protokołu przekazania /odbioru pasa drogowego w następujących terminach od 20.06.2016 r. 
do 30.09.2016 r. 
 

§ 9. 
 

Wydzierżawiającemu służy prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku: 
1. zwłoki Dzierżawcy w zapłacie czynszu dzierżawy, o którym mowa w § 6 niniejszej 
umowy, 
2. wykorzystania przedmiotu umowy przez Dzierżawcę niezgodnie z umową, 
3. inne rażące zaniedbania w wykonaniu przedmiotu umowy. 
 

§ 10. 
 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć 
będą przepisy kodeksu cywilnego. 
3. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego. 
4. Dzierżawca ponosi wszelkie opłaty w związku z zawarciem niniejszej umowy. 



5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Dzierżawcy i jednym dla Wydzierżawiającego. 
 
 
 
DZIERŻAWCA       WYDZIER ŻAWIAJ ĄCY 
 
 
 
 
 
 

AKCEPTUJĘ PROJEKT UMOWY 
 

 
......................................................... 

(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta 
 i pieczęć) 

  



 
REGULAMIN PRZETARGU  
 
1. Celem przetargu jest wyłonienie osoby prawnej lub osoby fizycznej oferującej najwyższą 
cenę za nieruchomość: 
 
PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST DZIERŻAWA: 
 
- Nieruchomość gruntowa niezabudowana będąca własnością Powiatu Nowodworskiego, 
stanowiąca drogę powiatową nr 2324G (odcinek 0+000 – 0+043 o pow. 215,00 m2, 0+084 – 
0+115 o pow. 62,00 m2, 0+142 – 0+497 o  pow. 1065,00 m2), działka nr 101/4 położona w 
Jantarze, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą o nr KW 
GD2M/00053837/8. 

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana będąca własnością Powiatu Nowodworskiego, 
stanowiąca drogę powiatową nr 2325G (odcinek 0+025 – 0+050 o pow. 550,00 m2, 0+551 – 
0+676o pow. 1125,00 m2), działka nr 45/15 położona w Stegnie, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze 
Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą o nr KW GD2M/00053897/6 oraz działka nr 100/37 
położona w Stegnie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział 
Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą o nr KW 
GD2M/00053897/6. 

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana będąca własnością Powiatu Nowodworskiego, 
stanowiąca drogę powiatową nr 2326G (odcinek 0+000 - 0+039 o pow. 177,50 m2, 0+087-  
0+166 o pow. 395,00 m2, 0+585 - 0+850 o  pow. 662,50 m2, 0+910 – 1+150 o pow. 600,00 
m2), działka nr 794 położona w Sztutowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX 
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę 
wieczystą o nr KW GD2M/00042673/0. 

-  Nieruchomość gruntowa niezabudowana będąca własnością Powiatu Nowodworskiego, 
stanowiąca drogę powiatową nr 2327G (odcinek  0+456 – 0+535 o pow. 237,00 m2, 0+570 - 
0+628 o pow. 174,00 m2, 0+660 – 0+738 o  pow. 234,00 m2 ), działka nr 775 położona w 
Kątach Rybackich, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział 
Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą o nr KW 
GD2M/00042676/1. 

CENA WYWOŁAWCZA NA W/W NIERUCHOMOŚCI TO 140.000,00 ZŁ. NETTO 

2. Wyłonienie dzierżawcy nastąpi w formie przetargu pisemnego nieograniczonego. 

3. Do przetargu zostaną dopuszczone osoby prawne i osoby fizyczne, które wniosły wadium 
w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Wniesienie wadium przez 
uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego aktu zapoznania się z 
regulaminem przetargu i jego akceptacją. 

4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przetargu sprawuje Komisja Przetargowa w 
składzie co najmniej 3 osobowym, powołana przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze 
Gdańskim. 

5. Przetarg może się odbyć, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone 
     w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 

6. W części jawnej – w obecności oferentów Komisja przetargowa: 



    - stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu; 
    - podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium; 
    - dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert; 
    - przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów; 
    - weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej       
przetargu; 
    - zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu; 
    - zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 

  
 7.   Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu 

jeżeli: 
       - nie odpowiadają warunkom przetargu, 
       - zostały złożone po wyznaczonym terminie, 
       - nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne, 
       - do ofert nie dołączono dowodów wniesienia wadium, 
       - są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. 

 
 

8. W części niejawnej przetargu Komisja przetargowa: 
- dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub 

stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert; 
 - sporządza protokół przetargowy, który zawiera następujące informacje: 
a) termin i miejsce przetargu, 
b) oznaczenie nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem przetargu, 
c) o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu, wraz z 

uzasadnieniem, 
d) o rozstrzygnięciach podjętych przez komisję przetargową wraz z 

uzasadnieniem, 
e) informację o złożonych ofertach, wraz z uzasadnieniem wyboru 

najkorzystniejsze z nich, 
f) nazwę i adres firmy wybranej jako dzierżawcę, 
g) imiona i nazwiska przewodniczącego i członków Komisji przetargowej. 

 
11. Przy wyborze oferty Komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę, która 
stanowi jedyne kryterium wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty. 

 
12. W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja przetargowa organizuje 
dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. 

 
    13. Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w pkt 12 , o terminie dodatkowego 

przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. 
 

14. Po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym komisja przetargowa 
przeprowadzi dodatkowe negocjacje z oferentami. 

 
15. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne 
postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki 
mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 

 
16. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. 



 
17. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy 
złożyli oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia 
przetargu. 

 
18. Oferta wiąże oferenta od chwili jej złożenia do chwili zawarcia umowy, jeżeli oferent 
wygrał przetarg. 

 
19. Wpłacone wadium zostanie zwrócone tym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali  
niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia   
zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który przetarg wygra, wpłacone wadium zalicza się na 
poczet ceny dzierżawy nieruchomości, którą oferent wpłaci na konto………. przed 
podpisaniem umowy. 

 
20. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  zastrzega sobie prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 
21. Uczestnikom przetargu przysługuje uprawnienie do złożenia skargi na czynności    
podejmowane w trakcie przygotowania oraz przeprowadzenia przetargu. Skargę 
sformułowaną na piśmie należy skierować do Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie 7 dni od 
zamknięcia przetargu 
  

 22. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy                
dzierżawy. 

  
  23. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy dzierżawy ponosi dzierżawca 

nieruchomości. 
 

 24. Odwołanie przetargu przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim może nastąpić        
jedynie z uzasadnionych przyczyn, poprzez informację podaną niezwłocznie, w formie  
właściwej dla ogłoszenia przetargu. 

 
 25. Brak rezultatów przetargu ogłasza się gdy: 
 -  nikt nie przystąpił do przetargu po jego ogłoszeniu w prasie, 
      -  mimo wpłacenia wadium, nikt nie przystąpił do przetargu. 

 
 26. Niniejszy regulamin jest jawny. 
  



FORMULARZ OFERTY 

 

W PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA 

DZIERŻAWĘ NIERUCHOMO ŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH 

STANOWIĄCYCH WŁASNO ŚĆ POWIATU NOWODWORSKIEGO POŁO ŻONYCH 

W JANTARZE (DZIAŁKA NR 101/4); W SZTUTOWIE (DZIAŁKA  NR 794);W 

KĄTACH RYBACKICH (DZIAŁKA NR 775); W STEGNIE (DZIAŁKA  NR 45/15, 

100/37) PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA MIEJSCA POSTOJOWE.  

 

                                                                                                                                                                                                                          
Dane dotyczące oferenta: 

Nazwa 
………………………………………………………………………………………………….. 

Siedziba 
……………………………………………………………………………………………….… 

Nr telefonu ……………………………… Nr fax …………………………………………….. 

Nr NIP ……………………………………………… Nr REGON …………………………… 

 

Dane dotyczące wydzierżawiającego: 

 

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 

82-100 Nowy Dwór Gdański                                                                                                                                    

 

Przystępując do przetargu na: 

 

1. PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST DZIER ŻAWA:  
 

- Nieruchmość gruntowa niezabudowana będąca własnością Powiatu Nowdworskiego, 
stanowiąca drogę powiatową nr 2324G (odcinek 0+000 – 0+043 o pow. 215,00 m2, 0+084 – 
0+115 o pow. 62,00 m2, 0+142 – 0+497 o  pow. 1065,00 m2), działka nr 101/4 położona w 
Jantarze, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 



Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą o nr KW 
GD2M/00053837/8. 

- Nieruchmość gruntowa niezabudowana będąca własnością Powiatu Nowdworskiego, 
stanowiąca drogę powiatową nr 2325G ( odcinek 0+025 – 0+050 o pow. 550,00 m2, 0+551 – 
0+676 o pow. 1125,00 m2), działka nr 45/15 położona w Stegnie, dla której w Sądzie Rejonowym 
w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim 
prowadzi się księgę wieczystą o nr KW GD2M/00053897/6 oraz działka nr 100/37 położona w 
Stegnie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą o nr KW 
GD2M/00053897/6. 
- Nieruchmość gruntowa niezabudowana będąca własnością Powiatu Nowdworskiego, 
stanowiąca drogę powiatową nr 2326G (odcinek 0+000 - 0+039 o pow. 177,50 m2, 0+087-  
0+166 o pow. 395,00 m2, 0+585 - 0+850 o  pow. 662,50 m2, 0+910 – 1+150 o pow. 600,00 m2), 
działka nr 794 położona w Sztutowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX 
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę 
wieczystą o nr KW GD2M/00042673/0. 
- Nieruchmość gruntowa niezabudowana będąca własnością Powiatu Nowdworskiego, 
stanowiąca drogę powiatową nr 2327G (odcinek  0+456 – 0+535 o pow. 237,00 m2, 0+570 - 
0+628 o pow. 174,00 m2, 0+660 – 0+738 o  pow. 234,00 m2), działka nr 775 położona 
w Kątach Rybackich, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział 
Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą o nr KW 
GD2M/00042676/1. 

Cena wywoławcza – 140.000,00 zł. /netto/ (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 

Zobowiązujemy się do zapłacenia czynszu dzierżawy w wysokości: 

……………………..zł.  /brutto/  

(słownie: …………………………………………………………………………………...)  

 Data  rozpoczęcia obowiązywania umowy    20.06.2016 r.  

Data zakończenia obowiązywania umowy     30.09.2016 r. 

 

 

Oświadczam że zapoznaliśmy się w terenie ze stanem nieruchomości, warunkami przetargu                           
i przyjmuje/my te warunki bez zastrzeżeń.  

Do oferty załączamy: 

1. zaakceptowany projekt umowy – Zał. Nr 1 do formularza oferty  
2. oświadczenie o zobowiązaniu się Oferenta do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej             

w zakresie prowadzenia miejsc parkingowych  – Zał. Nr 2 do formularza oferty 



3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

4. kopię dowodu wniesienia wadium 
 

 

 

 

 

 

…………………….. dnia …………………….                

                                                                                                                             
…………………………………………… 

(podpis uprawnionego 
przedstawiciela 

oferenta i pieczęć) 

  



          Załącznik nr 2  

                                                                                                              do formularza oferty 

 

Nazwa oferenta: .................................................................  

 

Adres oferenta: ................................................................ 

 

 

 OŚWIADCZENIE  

 

Składając ofertę na dzierżawę: „ Nieruchomości gruntowych niezabudowanych 
stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego położonych w Jantarze (działka nr 
101/4), Sztutowie (działka nr 794), w Kątach Rybackich (działka nr 775), w Stegnie 
(działka nr 45/15, 100/37) przeznaczonych do dzierżawy na miejsca postojowe. 

 

 

 Niniejszym oświadczam, ze zobowiązuję się do ubezpieczenia od odpowiedzialności           
cywilnej za szkody wyrządzone z tytułu prowadzenia miejsc postojowych przez cały okres                
obowiązywania umowy dzierżawy.  

 

 

....................................................... 

         /podpis uprawnionego 
          przedstawiciela 

oferenta i pieczęć/ 

 

 

 

....................................... dnia ........................... 

 






























