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Ustrzyki Górne, 10.06.2020 r. 

KDO.221.3.2020 

Ogłoszenie o rokowaniach 

w sprawie dzierżawy gruntów położonych w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
55) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań 
na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 868), Dyrektor 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych ogłasza zamiar przeprowadzenia 
rokowań na dzierżawę gruntów położonych w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego - część 
działki 619/6 o powierzchni 8,00 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wetlina, w gminie Cisna. 

1. WYSOKOŚĆ ROCZNYCH OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI 

Wysokość rocznej opłaty z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze 
ogłoszonych rokowań.  

Wysokość minimalnej rocznej opłaty netto z tytułu dzierżawy wynosi 800,00 zł (słownie: osiemset 
złotych zero groszy).  

Z uwagi na krótki termin dzierżawy nie przewiduje się aktualizacji opłat. 

Dzierżawca dodatkowo oprócz opłaty z tytułu dzierżawy będzie zobowiązany uiszczać ewentualne opłaty 
towarzyszące związane z prowadzeniem działalności rolnej. 

2. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU 

Przedmiotem rokowań jest dzierżawa gruntu wymienionego w tabeli poniżej. 

 

3. TERMINY PRZEPROWADZONYCH DOTYCHCZAS PRZETARGÓW 

Na dzierżawę w/w gruntu Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego ogłosił dwa ważne przetargi: 

− Przetarg pisemny nieograniczony z dnia 18.03.2020 r. (zn. spr. KDO.221.1.2020). W wyznaczonym 
terminie do Parku nie wpłynęła żadna oferta (informacja z otwarcia ofert, z dnia 30.03.2020 roku). 

− Przetarg pisemny nieograniczony z dnia 20.05.2020 r. (zn. spr. KDO.221.1.2020). W wyznaczonym 
terminie do Dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego nie wpłynęła żadna oferta (informacja 
z otwarcia ofert, z dnia 01.06.2020 roku). 
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4. MOŻLIWOŚCI, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PISEMNYCH ZGŁOSZEŃ UDZIAŁU 
W ROKOWANIACH 

W związku z negatywnym wynikiem zakończenia obydwu w/w przetargów, Dyrektor Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego ogłasza zamiar przeprowadzenia rokowań na dzierżawę część działki o numerze 
ewidencyjnym 619/6 (o powierzchni 8,00 ha), położonej w obrębie ewidencyjnym Wetlina, w gminie 
Cisna. 

Udział w rokowaniach mogą brać osoby zainteresowane wydzierżawieniem w /w gruntu oraz posiadające 
niezbędne kwalifikacje i doświadczenie. Jako udokumentowanie w kryterium kwalifikacji i doświadczenia 
uznaje się dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje rolnicze zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych 
przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012 poz. 109). Dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje należy dołączyć do zgłoszenia. 

Pisemne zgłoszenia do rokowań należy składać w dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
(sekretariat), Ustrzyki Górne 19 , 38-713 Lutowiska, do dnia 16 czerwca 2020 roku do godziny 1300  
w zamkniętej kopercie z  dopiskiem: „Rokowania na dzierżawę gruntów - nie otwierać przed dniem 
19 czerwca 2020 roku, godz.1315”. 

Pisemne zgłoszenia należy składać na formularzach będących załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.  

5. TERMIN I MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA SIĘ ZAPOZNAĆ Z DODATKOWYMI WARUNKAMI 
ROKOWAŃ 

Grunty będące przedmiotem przetargu przeznaczone są do ochrony czynnej ekosystemów połoninowych, 
poprzez prowadzenie zabiegu ochronnego polegającego na ekstensywnym wypasie zwierząt.  
Powierzchnia przeznaczona do wypasu wynosi 8,00 ha. 

Szczegółowy sposób zagospodarowania gruntów przeznaczonych do dzierżawy określony jest 
w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

Dodatkowe warunki, które można będzie negocjować w trakcie rokowań przedstawiono poniżej: 

1) Termin obowiązywania umowy – końcowy termin obowiązywania umowy może zostać 
przedłużony – jednak nie dłużej niż do 31 października 2021 roku. 

2) Łączna obsada pastwiska – dolna granica łącznej obsady pastwiska może zostać zmniejszona z 0,5 
do 0,2 DJP na 1 ha (umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych odpowiadająca jednej 
krowie o masie 500 kg). 

3) Asortyment sprzedaży produktów – oprócz produktów serowarskich wydzierżawiający 
dopuszcza (po uzgodnieniu z Parkiem) możliwość zbywania innych produktów spożywczych i 
regionalnych oraz produktów dostarczonych przez Park. Nie dopuszcza się sprzedaży alkoholu. 

6. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ROKOWAŃ 

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 19 czerwca 2020 roku o godz. 1315 w siedzibie Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego. Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska. Po otwarciu ofert zostaną przeprowadzone 
rokowania. Sposób przeprowadzania rokowań określa rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki 
narodowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 868). 
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7. TERMIN I MIEJSCE WPŁATY ORAZ WYSOKOŚĆI I ZASADY ZWROTU ZADATKU 

1. Wysokość zadatku wynosi 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych zero groszy). 

2. Zadatek należy wnieść najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 roku do godziny 1300  . Dowód 
wniesienia zadatku przez uczestnika rokowań podlega przedłożeniu komisji przeprowadzającej 
rokowania przed otwarciem zgłoszeń. 

3. Forma płatności zadatku: 

− płatne przelewem na rachunek bankowy nr: Bieszczadzki Park Narodowy   84 1130 1105 
0005 2168 1320 0001. W tytule należy wpisać „wpłata zadatku - rokowania na dzierżawę 
gruntów”. Terminem wpłaty zadatku jest data wpływu środków na rachunek bankowy Parku; 

− w kasie organizatora przetargu. 

4. Zadatek będzie zwracany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia: 

− odstąpienia od rokowań; 

− zamknięcia rokowań; 

− unieważnienia rokowań; 

− zakończenie rokowań wynikiem negatywnym. 

5. Zadatek wniesiony przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny. 

8. SKUTKI UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY 

1. Niepodpisanie protokołu z rokowań przez uczestnika rokowań, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą w terminie 7 dni od dnia zaproszenia do podpisania protokołu, oznaczać będzie 
jego rezygnację z udziału w rokowaniach. 

2. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, dyrektor parku narodowego 
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. 

 

Dyrektorowi Parku przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania oferty. 

 

 

 

 

Dyrektor 
 

dr Ryszard Prędki 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

zał. nr 1. – Szczegółowy sposób zagospodarowania gruntów będących przedmiotem rokowań 

zał. nr 2. – Formularz zgłoszenia udziału w rokowaniach 

zał. nr 3. – Wzór umowy na dzierżawę gruntów 

zał. nr 4. – Mapa poglądowa 


