
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie do używania na podstawie umów cywilnoprawnych  

nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w miejscowości  
Lipnik gmina Stargard Szczeciński, Rajkowo, Ostoja gmina Kołbaskowo 

 

Lp. Gmina Obręb Nr 
działki 

Przedmiot 
umowy 

Powierzchnia 
(ha)  

Księga  
Wieczysta Przeznaczenie Media Okres 

używania 

Cena 
wywoławcza 

(czynsz) 
Wadium Postąpienie Godzina 

przetargu 

1. Kołbaskowo Rajkowo 4/11 

Działka gruntu 
zabudowana 
budynkiem 

magazynowym 
o pow. 

użytkowej 
1136m² 

1,0191  SZ2S/00017824/3 
Działalność 

produkcyjna, tereny 
rolnicze 

energia elektryczna, 
woda 5 lat 3 980 zł 

(miesięczny) 398 zł 39,80 zł 9:00 

2. Kołbaskowo Ostoja 5/41 

Działka gruntu 
zabudowana 
budynkiem 

inwentarskim o 
pow. 

użytkowej 
545m² 

0,6161 SZ2S/00003939/1 Zagospodarowanie 
rolne 

energia elektryczna, 
woda 3 lata 1 190 zł 

(miesięczny) 119 zł 11,90 zł 9:30 

3. Kołbaskowo Ostoja 5/34 działka gruntu 
niezabudowana 24,0000 SZ2S/00003939/1 Zagospodarowanie 

rolne - 6 lat 18 200 zł 
(roczny) 1 820 zł 182 zł 10:00 

4. Stargard 
Szczeciński Lipnik 14/1 

część działki 
gruntu -

niezabudowana 
55,3100  SZ1T/00049600/4 Zagospodarowanie 

rolne - 5 lat 8 240 zł 
 (roczny) 824 zł 82,40 zł 10:30 

 

Nieruchomość oznaczona nr dz. 4/11 jest zajmowana przez dotychczasowego najemcę, z którym umowa najmu wygasła z dniem 
31.12.2010 r. Z ww. najemcą zostało zawarte porozumienie, na podstawie którego dotychczasowy najemca zobowiązał się do wydania 
przedmiotu używania w stanie wolnym od osób i rzeczy w okresie 3 miesięcy od daty przeprowadzenia przetargu, najpóźniej do dnia 
31.12.2011 r.  
Nieruchomość oznaczona nr dz. 5/41 obciążona jest umową dzierżawy na czas określony do dnia 31.12.2011 r. 
Nieruchomość oznaczona nr działki 5/34 obciążona jest umową dzierżawy na czas określony do dnia 3.10.2011 r. 
Część nieruchomości oznaczonej nr dz. 14/1 obciążona jest umową dzierżawy na czas określony do dnia 30.09.2011 r.  

 
Przetarg odbędzie się w dniu  9 czerwca 2011r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przy al. Piastów 
48, IV piętro, pok. 430.  
 



W siedzibie Uczelni przy al. Piastów 48, pok. 508 oraz na stronie internetowej www.zut.edu.pl/nieruchomosci udostępnione będą do 
wglądu projekty umów dzierżawy lub najmu.   
 
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Szczecin 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 z dopiskiem 
na dowodzie wpłaty „wadium na działkę nr ..........”. Wadium winno być uznane na rachunku Uczelni najpóźniej na dwa dni przed 
przetargiem. 

2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać potwierdzenie wpłacenia wadium oraz dokumenty tożsamości a osoby prawne dodatkowo 
pełnomocnictwa do udziału w przetargu. 

3. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie określającym 
zasady i tryb zbywania lub oddawania, do używania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który znajduje się na stronie internetowej www.zut.edu.pl. 

4. Cena wywoławcza, wartość postąpienia, cena wylicytowana podawana jest w kwocie netto. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu doliczony 
zostanie podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy.  

5. Oddanie nieruchomości w dzierżawę lub najem uzależnione jest od zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zgodnie z 
dyspozycją art. 5 a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. 
96.106.493). 

6. Organizator przetargu zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako dzierżawca lub najemca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
niezwłocznie po otrzymaniu wymaganej zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca lub 
najemca nieruchomości nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Uczelnia może odstąpić od zawarcia umowy, a 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

7. Wszelkie koszty i opłaty związane z dzierżawą lub najmem nieruchomości ponosi oferent.  
8. Nieruchomość można oglądać w miejscu lokalizacji po uprzednim umówieniu się z właścicielem. 
9. Uczelnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny. W takim 

przypadku procedura przetargu zostaje zamknięta, a wpłacone wadium podlega zwrotowi. 
10. Cena nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku potrzeby okazania granic, nabywca ustali warunki tego okazania z 

wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt dzierżawcy/najemcy. 
11. Użytkownik przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.  
 
 
Dodatkowe informacje: 
Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi 
Lipnik 15, 73-110 Stargard Szczeciński  
tel.: 91/578-25-65, 502-347-077 
 

 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 
 
 
 



 


