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Ogłoszenie o przetargu

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dretyń 
działając zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 788),

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę gruntu stanowiącego użytek Wsr Ł-VI (STAW R-Ł) będącego w zarządzie 

Nadleśnictwa, na cel prowadzenia ekstensywnej gospodarki rybackiej niepowodującej zmiany 

troficzności wody oraz innych parametrów fizykochemicznych, z amatorskim połowem ryb.

1. Opis przedmiotu dzierżawy 
Pisemny przetarg nieograniczony – zwany dalej przetargiem obejmuje grunt 

zgodnie z ewidencją gruntów i budynków sklasyfikowany jako Wsr Ł-VI 

przeznaczony na prowadzenia ekstensywnej gospodarki rybackiej 

niepowodującej zmiany troficzności wody oraz innych parametrów 

fizykochemicznych, 

z amatorskim połowem ryb.

Opis gruntu:
Leśnictwo Okunino, oddz. 363n, pow. 0,4726ha, Gmina Miastko, 

obręb ewidencyjny Węgorzynko, nr działki 363/1, rodzaj gruntu STAW R-Ł. 

Według opisu taksacyjnego jest to staw rybny na łące, nie stwierdzono 

występowanie siedliska Natury 2000.

Stawka wywoławcza w q pszenicy  na rok na hektar (q/rok/ha) wynosi 5q.

2. Termin i miejsce przetargu 
Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, 

w zapieczętowanej kopercie, na której należy umieścić adres oferenta / adres 

do korespondencji oraz adnotację „Przetarg na dzierżawę gruntu stanowiącego 

staw” w biurze Nadleśnictwa Dretyń, Dretyń 84, 77-200 Miastko lub w postaci 

elektronicznej na adres e-mail dretyn@szczecinek.lasy.gov.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2022 roku do godziny 9 00. 
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Otwarcie ofert przez komisję nastąpi w dniu 11.03.2022 o godzinie 9 15 w 

siedzibie Nadleśnictwa Dretyń – bez uczestnictwa oferentów.

3. Warunki udziału w przetargu 
1) Przed złożeniem oferty, oferent jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej 

przedmiotu przetargu. 

4.  Postanowienia końcowe.
1. Jedynym kryterium wyboru jest najwyższa zaoferowana wartość czynszu. 

2. Oferent, który wygra przetarg na dzierżawę gruntu, zobowiązany jest 

do podpisania umowy z Nadleśnictwem w ciągu 7 dni od daty zakończenia 

procedury przetargowej.

3. Czynsz dzierżawny za rok 2022 będzie obliczony proporcjonalnie za okres 

obowiązywania umowy (od dnia podpisania do 31 grudnia 2022)

4. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy 

dzierżawy, Nadleśnictwo może ją podpisać z Oferentem, który zaoferował 

najkorzystniejszą z pozostałych ofert.

5. Pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:

- nie wpłynęła żadna oferta

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferował, co najmniej wywoławczej 

stawki czynszu.

     5. Zastrzeżenia zamawiającego
1. Zamawiający zabrania posadowienia obiektów budowlanych wymagających oraz 

nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Z poważaniem
Wojciech Bagan

Zastępca Nadleśniczego

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy.

2. Wzór umowy.

Do wiadomości:

1. BIP Nadleśnictwa Dretyń

2. a/a
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