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ZołqcznikNr 7
do zarzqdzeniaNr 16 /15 Wójta GminyLeoncin
z dnią 23 marcą 2015 r.

oGŁoszENlE

o przetarguna dzierżawę
nieruchomości
Na podstawieart. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia!997 r. o gospodarce
(Dz.U. z 2oL4r., poz'5t8 z poźn.zm,),
nieruchomościami

wÓlr GM|NY tEoNclN
ogłasza

przetargpisemnynieograniczony
na dzierżawęzabudowanejnieruchomości
stanowiqcejwtasność
Gminy Leoncinpotożonej
w miejscowości
LEONC|Nprzy P|.Kobendzy4, oznaczonejw ewidencjigruntówjako dziatka
nr Io5/4 o powierzchni0,].5].3ha, dla której Sqd Rejonowyw Nowym Dworze Mazowieckim
prowadzi księgęwieczystqWA1N/0003t434/2.
opis nieruchomości:
Nieruchomośćjest zabudowana budynklem administracyjno
biurowym,
dwukondygnacyjnym,o konstrukcjistropodachowej,
w częścizagłębiony(pomieszczenie
hydroforni,kotłownia,składopału, korytarzi wc przy kottowni),o powierzchniużytkowej
4oo,oo m2, powierzchni zabudowy 256,60 m2, kubaturze 1727,o0 m3. Budynek został
wybudowanyna podstawiezezwo|eniaz L978 r. i byt użytkowany
do roku 2006jako siedziba
wodno-kanaIizacyjnq
KomisariatuPo|icji.Budynekjest wyposażony
w insta|acje:
e|ektrycznq,
jest
i centralne ogrzewanie z wtasnej kotłowni. Nieruchomość
ogrodzona siatkq
w metalowychprzęstachna betonowymcokolez bramqifurtkq meta|owq.Na tereniedziatki
dojściai wjazdysq utwardzone- betonowe'
położonajest w centrum m.Leoncin.W sqsiedztwiebezpośrednim
Nieruchomość
znajdujesię Kościół,
biurowiecUrzęduGminy,obiektyhandlowei zabudowamieszkaniowa
jednorodzinna.
jest wo|na od obciqżeń,ograniczeńw rozporzqdzaniui nie jest
Nieruchomość
przedmiotem zobowiqzań.
W miejscowym planie zagospodarowaniaprzestrzennegomiejscowościLeoncin
Nr xv|||lf6/o4
i Wincentówek zatwierdzonym uchwałq Rady Gminy Leoncin
(Dz.Urz.
Nr
182, poz.475o)
Maz.
z
dnia
23.07.2004
r.
z dnia 1.6.06.2004r.
Woj.
jest na terenieusługskoncentrowanych
położona
w ośrodku(symbolplanunieruchomość
lAUC).
Warunki dzierżawvnieruchomości:
L. Dopuszczalnyzakres dziataIności:
usługiw zakresie administracji,ku|tury, oświaty,
nieuciqż|iwej.
zdrowia,turystykii rekreacji,hand|u|ubinnejdziata|ności
2. okres dzierżawy:do 20 |at'
do:
3. Dzierżawca
zostaniezobowiqzanyw szczegó|ności
prac
przystosowania
i
obiektudo prowadzeniazamierzonej
wykonania
remontowych
działalności,
na wtasnykosztbez prawado zwrotuponiesionychnaktadów,

2

4,
5.

6'
7.
8.

ponoszenia
z utrzymaniem
i eksp|oatacjq
nieruchomości,
kosztówzwiqzanych
przedmiotu
uiszczaniapodatków i innych obciqżeńzwiqzanychz wtasnościq
dzierżawy,
gwarancjq
zabezpieczenia
50 tys.złdo czasu
umowydzierżawy
bankowqw wysokości
gwarancjqlub kaucjq
rozpoczęcia
działa|ności,
a od dnia rozpoczęcia
działalności
w wysokości
3- krotności
miesięcznego
czynszu.
Dzierżawca
zostaniezwo|niony
z obowiqzku
świadczenia
czynszuw okresiewykonywania
prac remontowych
w budynku,jednakżenie dłużejniz przezokres ]. roku od dnia
zawarciaumowydzierżawy.
Kwota usta|onegoW przetargu czynszu będzie podlegałacorocznej waloryzacji
o średnioroczny
wskaźnik
za rok poprzedni,
cen towarów i ustugkonsumpcyjnych
przezPrezesaGłównegoUrzęduStatystycznego.
Do kwotyczynszuzostanie
ogłaszany
doIiczonypodatekVATwedtugobowiqzujqcej
stawki.
przez Dzierżawcę
praw
prowadzonej
Zmiana rodzaju
dziataIności
oraz przeniesienie
i obowiqzkówwynikajqcych
z umowydzierżawyna inny podmiot,Wymagauzyskania
zgodyWydzierżawiajqcego
w formiepisemnej.
Dzierżawcabez zgody Wydzlerżawiajqcego
nie będzie wznosiłżadnychnaniesień
budowlanych
zwiqzanych
trwaIez gruntem.
projekt
w przetargu,
Pozostałe
warunkidzierżawy,
którenie pod|egajq
usta|eniu
okreś|a
umowydzierżawy.
Przetarg(cześć
iawna) odbedziesie w dniu28 kwietnia2015r. o eodz.13oo
w UrzedzieGminvLeoncin, pok.nr 8.
Wywoławczakwotaczynszu: 3 000,00złnetto miesięcznie.

jest :
Warunkiemuczestnictwa
w przetargu
1. złożeniepisemnejoferty w zamkniętejkoperciez napisem:,,Przetargna dzierżawę
płożonejw miejscowości
Leoncin,, W sekretariacieUrzędu Gminy,
nieruchomości
r.
do dnia 24 kwietnia2015
2. wplaceniewadium w kwocie 300,00z| na konto UrzęduGminy Leoncin- BS Nowy
Dwór Maz.7o 80110008004004000273oL72,
kwotyczynszu.
3. zaoferowanieco najmniejwywoławczej
Pisemnaofertapowinnazawierać:
1. imię,nazwiskoi adresoferentoalbo nazwęlubfirmę oraz siedzibę,jeżelioferentemjest
osobaprownalub innypodmiot;
2. datę sporzqdzeniaoferty;
przetargu,worunkamidzierżawy
3. oświadczenie,
ze oferentzapoznatsięz regulaminem
i żeustalonewarunki przyjmujebezzastrzeżeń;
4. oferowanowysokość
miesięcznegoczynszubezpodatkuVAT;
(niedłuższy
proponowany
niż20lat);
5.
okresdzierżawy
6. opis zomierzonejdziatalności.
Do ofertynależydotqczyćkopiędowoduwpłatywadium,
przetargu.Uczestnikowi,
który
Wpłaconewadia zostanQzwróconeuczestnikom
przetargWygra/wadiumzostaniezwróconew terminie3 dni od dnia zawarciaumowy

J

- W terminie3 dni od dniaodwołania
dzierżawy,
a pozostałym
uczestnikom
|ubzamknięcia
przetargu.
gdywyłoniony
w drodzeprzetargu
Wadiumnie podlegazwrotowiw przypadku,
przystqpi
dzierżawca
nie
umowy
do zawarcia
Kryteriawyborunajkorzystn
iejszejoferty:
oferowana wysokość
czynszu,
przedmiotudzlerżawy
przedstawionerozwiqzaniaW zakresie zagospodarowania
prowadzenia
i
dziatalności,
proponowany
okrestrwaniadzierżawy.
można dokonaćpo uprzednimuzgodnieniuterminu.
og|ędzinnieruchomości
przetargubezwybraniaktórejko|wlek
z ofert.
Zastrzega
sięprawozamknięcia
Dodatkoweinformacjeo nieruchomości,
warunkachdzierżawyoraz regu|amin
(85);785-66-00
przetargu
możnauzyskać
w Urzędzie
Gminypok.nr 7 tel. (o22)785-65.82
Wójt Gmin
aw Krawczak

