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WÓJT  GMINY  LEONCIN 

O G Ł A S Z A 
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY  

 
na dzierżawę nieruchomości po szkole we wsi Nowiny, o powierzchni 1,45 ha, oznaczonej nr 
ewid. 23/2, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Maz. prowadzi księgę wieczystą       
Kw Nr  40425.  

Nieruchomość zabudowana jest jednopiętrowym budynkiem byłej szkoły                       
o powierzchni użytkowej 662 m2 oraz parterowym budynkiem gospodarczym. Nie jest 
obciążona długami, prawami osób trzecich ani innymi ograniczeniami w rozporządzaniu.             
Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania. 

 
Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie ma 

opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym do 
końca 2003 r. planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Leoncin 
nieruchomość ta była przeznaczona pod obiekt oświaty  - adaptację istniejącej szkoły 
podstawowej. Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy 
Leoncin dla tego terenu przewiduje  istniejącą zabudowę mieszkaniowo-usługową, jej 
uzupełnienie, modernizację, przekształcenia.  

Nieruchomość ma korzystne położenie. Zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej 
Kazuń- Kamion, między Kampinoskim Parkiem Narodowym a rzeką Wisłą, w sąsiedztwie 
Kościoła. Może być przeznaczona na prowadzenie działalności w zakresie opieki społecznej, 
ochrony zdrowia, oświaty  lub innej działalności nieuciążliwej.  

Nieruchomość ta w okresie ostatnich dwóch lat była dzierżawiona na cele 
prowadzenia Domu Spokojnej Starości. W ramach adaptacji budynku został rozpoczęty 
remont obejmujący przebudowę pomieszczeń wewnątrz, wymianę instalacji elektrycznej, 
wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.  
 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 15 marca 2007 r. o godz. 12 oo                      
w Urzędzie Gminy Leoncin,  w pokoju nr 8. 
  
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest : 
1. złożenie do dnia 12 marca 2007 r. w sekretariacie Urzędu Gminy pisemnej oferty                    

w zamkniętej kopercie opisanej „Przetarg na dzierżawę nieruchomości po szkole                       
w Nowinach ”, 

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

 
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; 
3. oświadczenie, ze oferent zapoznał się z regulaminem przetargu, warunkami dzierżawy i że 

ustalone warunki  przyjmuje bez zastrzeżeń; 
4. oferowana wysokość miesięcznego czynszu bez podatku VAT (czynsz wywoławczy :                    

3 000,00 zł); 
5. proponowany okres dzierżawy (nie dłuższy niż 30 lat); 
6. opis zamierzonej działalności, przewidywaną ilość miejsc pracy. 
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. 
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 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.  
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu  bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

Z regulaminem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy można zapoznać się                
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.nbip.pl  

Zainteresowani mogą dokonać oględzin nieruchomości po uprzednim uzgodnieniu 
terminu. 
 
Warunki wydzierżawienia  nieruchomości: 
 
 Okres dzierżawy – nie dłużej niż 30 lat. Dzierżawa może być przedłużona na dalszy okres 

jeżeli po zakończeniu dzierżawy Wydzierżawiający przeznaczy nieruchomość ponownie 
do wydzierżawienia. 

 Kryteria wyboru oferty: 
- oferowana wysokość czynszu, 
- proponowany okres dzierżawy, 
- rodzaj zamierzonej działalności, 
- utworzenie nowych miejsc pracy. 

 Miesięczny czynsz wywoławczy na dzierżawę nieruchomości ustala się w kwocie                        
3 000,00 zł. Czynsz będzie waloryzowany każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. Zmieniona stawka czynszu będzie obowiązywała od dnia                 
01 marca każdego roku. Do kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT według 
obowiązującej stawki.  

 W przypadku spadku siły nabywczej pieniądza Wydzierżawiającemu będzie 
przysługiwało prawo wypowiedzenia wysokości czynszu z zachowaniem  3-miesięcznego 
terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 Czynsz będzie płatny od dnia wydania decyzji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego o dopuszczeniu obiektu do użytkowania, nie później jednak niż po upływie 
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 Dzierżawca oprócz czynszu będzie ponosił koszty związane z eksploatacją budynku, we 
własnym zakresie zapewni ogrzewanie budynku, dostarczanie wody i usuwanie 
nieczystości. Ponadto dzierżawca będzie obowiązany uiszczać podatki  i inne obciążenia 
związane z własnością przedmiotu dzierżawy oraz ponosić koszty jego ubezpieczenia. 

 Dzierżawca obejmując przedmiot dzierżawy na własny koszt dokończy rozpoczęty remont 
budynku i w czasie trwania dzierżawy we własnym zakresie będzie wykonywał wszelkie 
naprawy, remonty i modernizacje.  

 Nakłady poniesione na utrzymanie przedmiotu dzierżawy w należytym stanie                        
nie podlegają rozliczeniu między stronami. 

 Nakłady podwyższające wartość przedmiotu dzierżawy po upływie okresu na jaki umowa 
została zawarta zostaną między stronami rozliczone po uwzględnieniu odpisów 
amortyzacyjnych oraz stopnia zużycia przedmiotu dzierżawy. 

 Nakłady, które podlegają rozliczeniu każdorazowo wymagają akceptacji 
Wydzierżawiającego. 

 Dzierżawca traci prawo do zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot dzierżawy                    
w przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn ze strony Dzierżawcy umowa zostanie 
rozwiązana przed upływem okresu, na który została zawarta. 

 
 
 

http://www.regioset.pl/leoncin
http://www.leoncin.nbip.pl/
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 Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę: 

− Bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli dzierżawca dopuszcza się zwłoki 
z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, 

− Z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli dzierżawca 
pomimo pisemnego upomnienia nadal używa przedmiot dzierżawy w sposób 
sprzeczny z umową lub zaniedbuje obowiązki dopuszczając do powstania szkód, 

− Z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia jeżeli dzierżawca 
wynajął albo oddał do bezpłatnego używania nieruchomość lub jej część bez 
wymaganej zgody właściciela. 

 Dzierżawca może udostępnić przedmiot dzierżawy osobom trzecim wyłącznie po 
uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 

 Dzierżawca na wydzierżawionym terenie bez zgody Wydzierżawiającego nie może 
wznosić żadnych naniesień budowlanych  związanych trwale z gruntem. 

 Zmiana rodzaju prowadzonej działalności w trakcie trwania umowy wymaga zgody 
Wydzierżawiającego. 

 Wydzierżawiającemu przysługuje prawo przeprowadzania kontroli dzierżawionej 
nieruchomości pod względem jej wykorzystania zgodnie z treścią umowy. 

 W dniu podpisania umowy dzierżawca wpłaci kaucję gwarancyjną w gotówce                         
w wysokości 30 000 zł tytułem zabezpieczenia roszczeń Wydzierżawiającego                             
o zapłatę czynszu dzierżawy oraz naprawienia ewentualnych szkód w przedmiocie 
dzierżawy. Z chwilą rozpoczęcia działalności kwota kaucji zostanie zmniejszona do 
wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu.  W przypadku rozwiązania umowy z winy 
Dzierżawcy kaucja nie zostanie zwrócona. Po zakończeniu umowy kaucja wraz                         
z odsetkami, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku zostanie zwrócona 
Dzierżawcy, o ile nie zajdą warunki do jej potrącenia.  

 
 
 
Leoncin, 25 stycznia 2007 r.                  Wójt Gminy 

 
 Józef Mosakowski 
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