DECYZJA NR

24/2021

Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia
z dnia: 14.04.2021
w sprawie: zmiany decyzji nr 22/2021 z dnia 25.03.2021 r. wprowadzającej do
stosowania regulaminu „II nieograniczonego, ofertowego, pisemnego przetargu na
dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia na cele
powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Stróża Północ””
Znak sprawy: ZP.012.2.2021
Na podstawie: Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach [tj. z dnia 22 lipca 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1463) ze zm.] i Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów
Państwowych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu
Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe.
§1
W związku z ujawnieniem oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do Decyzji
nr 22/2021 z dnia 25.03.2021 w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu
„II nieograniczonego, ofertowego, pisemnego przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu
Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa
naturalnego ze złoża „Stróża Północ””, zmieniam brzmienie:
1.

§ 9 ust. c, który otrzymuje brzmienie:
„wywoławczy miesięczny czynsz netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy „
2. § 11 ust. 1 A, który otrzymuje brzmienie:
„podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego
nieposiadających osobowości prawnej - wyciąg z rejestru sądowego. Gdy suma
miesięcznych oferowanych czynszów przekracza dwukrotnie wysokość kapitału
zakładowego oferent zobowiązany jest przedłożyć uchwałę wspólników lub umowę
spółki w celu udokumentowania prawa zarządu spółki do rozporządzania prawem lub
zaciągnięcia zobowiązań do świadczeń o wartości j.w ( dotyczy wyłącznie Sp. z o.o).”
3. § 11 ust. 8, który otrzymuje brzmienie:
„Informację o oferowanym miesięcznym czynszu netto za 1 m2 przedmiotu
dzierżawy.”
4. Pozostała treść regulaminu pozostaje bez zmian.
§2
Podmioty odpowiedzialne za realizację: wszyscy pracownicy Nadleśnictwa Miękinia.
§3
1. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą na czas
wykonywania prac określonych w § 1 niniejszej decyzji i rozwiązuje się z chwilą
zakończenia prac tj. przedłożenia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Miękinia protokołu
końcowego.
2. Decyzja podlega podaniu do wiadomości poprzez kolportaż pocztą elektroniczną oraz
opublikowanie w SWIP.
Waldemar Zaremba
Nadleśniczy
/dokument podpisany elektronicznie/

