
Załącznik Nr 2 
do zarządzenia nr 111/09 
 Wójta Gminy Leoncin 
z dnia 18 listopada 2009 r. 

 
 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 
o przetargu pisemnym nieograniczonym 

na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leoncin. 

 

Działając na podstawie art.37 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz uchwały                        
Nr XXXV/ 37/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 2 września 2009 r.  w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości we wsi Michałów na okres  10 lat  
 

WÓJT  GMINY  LEONCIN 
o g ł a s z a 

przetarg pisemny nieograniczony 
 

na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości  położonej we wsi Michałów o pow. 0,0100 ha, 
stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 29, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze 
Maz. prowadzi księgę wieczystą Nr  WA1N/ 00032127/4, na cele prowadzenia działalności    
w zakresie telekomunikacji. 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest na terenie nie objętym 
planem miejscowym. W opracowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Michałów, nieruchomość ta została przeznaczona pod usługi.                   
Na terenie działki nr 29 usytuowane jest przyłącze do gminnego kolektora odprowadzającego 
ścieki do rzeki Wisły, z którego korzysta  Zakład Przetwórstwa Mięsnego Lukullus                        
w Michałowie, zgodnie z zawartą w dniu 07.05.2002 r. umową  o podłączenie i korzystanie            
z kolektora. Nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami osób trzecich ani 
ograniczeniami w rozporządzaniu,  poza wyżej opisanym prawem korzystania z gminnego 
kolektora.  
  

Przetarg (część jawna)  odbędzie się w dniu 29 grudnia 2009 r. o godz. 10oo.                       
w Urzędzie Gminy Leoncin,  w pokoju nr 8. 

  
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest : 
1. złożenie do dnia 23 grudnia 2009 r. w sekretariacie Urzędu Gminy pisemnej oferty                      

w zamkniętej kopercie opisanej „Przetarg na dzierżawę nieruchomości we wsi 
Michałów, 

2. wpłacenie wadium w kwocie 300,00 zł na konto Urzędu Gminy Leoncin – BS Nowy 
Dwór Maz. O/Leoncin 47801100080040040002730004, 

3. zaoferowanie co najmniej wywoławczej kwoty czynszu. 
 
Pisemna oferta powinna zawierać: 
1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest 

osoba prawna lub inny podmiot; 
2. datę sporządzenia oferty; 
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3. oświadczenie, ze oferent zapoznał się z regulaminem przetargu, warunkami dzierżawy i że 
ustalone warunki  przyjmuje bez zastrzeżeń; 

4. oferowaną wysokość miesięcznego czynszu bez podatku VAT ;  
5. planowany sposób wykorzystania  nieruchomości. 
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. 
  
Warunki przetargu i dzierżawy nieruchomości: 
 
1. Nieruchomość zostaje wydzierżawiona  na cele prowadzenia działalności w zakresie 

telekomunikacji. 
2. Wywoławcza wysokość czynszu : 1 200,00 zł netto miesięcznie. Do ustalonej w przetargu 

kwoty czynszu zostanie doliczony  22% podatek VAT . 
3. Czynsz jest płatny z góry za dany miesiąc w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.  
4. Wydzierżawiający ma prawo do corocznej waloryzacji  czynszu  z dniem 01 marca                    

o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, 
ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

5. Okres dzierżawy – 10 lat z możliwością  przedłużenia na dalszy okres, o ile 
Wydzierżawiający uzyska zgodę Rady Gminy Leoncin na dalsze wydzierżawienie  
nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

6. Kryteria wyboru oferty: 
- oferowana wysokość czynszu, 
- przedstawione rozwiązania w zakresie zagospodarowania przedmiotu 

dzierżawy. 
7. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu uczestnikowi, który przetarg 

wygra, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium przepada na rzecz 
gminy, jeżeli wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca nie przystąpi do zawarcia umowy 
w wyznaczonym terminie.  

8. Wydzierżawiający ma prawo do rozwiązania Umowy : 
 bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu 

za dwa pełne okresy płatności, po uprzednim wezwaniu Dzierżawcy do uregulowania 
zaległości.  

 z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Dzierżawca 
pomimo pisemnego upomnienia nadal używa przedmiot dzierżawy w sposób 
sprzeczny z umową. 

9. Udostępnienie przedmiotu dzierżawy innym osobom wymaga zgody 
Wydzierżawiającego. 

10. Dzierżawca oprócz czynszu zobowiązany jest   do   ponoszenia podatków związanych              
z prowadzeniem działalności. 

11. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu  bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
12. Dodatkowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu oraz regulamin przetargu 

można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 7  tel.  (022) 785-65-82 (85),  785-66-00 oraz 
na stronach internetowych :  http://www.regioset.pl/leoncin;  http://www.leoncin.bip.tc.pl  

 
Leoncin, 23 listopada 2009 r.                           

        Wójt Gminy 
         Józef Mosakowski 
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