
O G Ł O S Z E N I E (WYCIĄG) 

WÓJT GMINY NARUSZEWO 

podaje do publicznej wiadomości, Ŝe w dniu 7 stycznia 2014 roku ogłosił II przetarg pisemny 
nieograniczony na oddanie w dzierŜawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej 
połoŜonej w Sobanicach, Gmina Naruszewo. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość 
połoŜona w obrębie Sobanice, oznaczona w ewidencji gruntów numerami  działek 132, 130/1, 
131, 133/1 i 133/4, 129, powierzchnia łączna działek  2,8062 ha. Dla części  nieruchomości 
oznaczonych numerami działek 132, 130/1, 133/1 i 133/4 i 129 urządzona jest księga 
wieczysta Kw nr PL1L/00023024/2. Działka nr 132 zabudowana jest budynkiem po byłej 
szkole podstawowej o powierzchni uŜytkowej 568,9 m2. Działki nr 130/1, 131, 133/1 i 133/4 
stanowią drogę dojazdową do budynku byłej szkoły. Działka nr 129 stanowi grunt rolny 
niezabudowany oraz zalesienia.  
Termin zagospodarowania nieruchomości: 
maksymalnie 12  miesięcy od daty podpisania umowy.  
Wysokość miesięcznego czynszu  z tytułu dzierŜawy – cena wywoławcza 6000,00 zł.  Do 
czynszu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.  
Ofertę naleŜy złoŜyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opisanej „II przetarg pisemny 
nieograniczony na oddanie w dzierŜawę nieruchomości połoŜonej w Sobanicach”, w terminie 
do dnia 10 lutego 2014 roku  godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Naruszewie, 
Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo (decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu 
Gminy).  
Część jawna przetargu – komisyjne otwarcie  ofert i ich ocena formalna odbędzie się w 
Urzędzie Gminy w Naruszewie  w dniu 14 lutego 2014 roku  o godz.  10.00  sala 
konferencyjna.  
Wadium w kwocie 6000,00 zł naleŜy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Naruszewie  lub na 
konto  Gminy Naruszewo w MBS w Łomiankach Oddział w Naruszewie Nr 49 8009 1017 
0040 1661 9004 0015 tytułem „wadium na dzierŜawę  nieruchomości” , najpóźniej w dniu 10 
lutego 2014  roku godz. 16.00. Za termin wpłaty uwaŜa się wpływ wadium na konto Urzędu 
Gminy. 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.naruszewo.pl, 
www.ugnaruszewo.bip.org.pl, na tablicy ogłoszeń UG Naruszewo i na tablicy ogłoszeń w 
Sobanicach. Regulamin przetargu dostępny w Urzędzie Gminy Naruszewo pok. 9a, na stronie 
www.naruszewo.pl i www.ugnaruszewo.bip.org.pl  
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu dzierŜawy moŜna uzyskać w siedzibie Urzędu 
Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19 A. pok. nr 9a, Pani Marta Kozarzewska, tel. 236631051 
wew. 26.  
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