
OGI:.OSZENIE 

W6jt Gminy Baboszewo 
oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierZaw~ nieruchomosci rolne 

polo zone w Baboszewie ul. Warszawska 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomosc rolna polo zona w miejscowosci 

Baboszewo skladajl!ca si~ z dzialki 0 numerach ewidencyjnych: 

- 300/1, 301/3, 302/3, 303/1 0 ll!cznej powierzchni 0,8190 ha - ll!ki 

- 289/2, 290/2, 291/2, 292/2, 293/2, 294/2, 295/2, 296/2, 297/2, 

298/3, 305/4, 305/9, 311/4, 3140 ll!cznej powierzchni 12, 7911 ha 

Cena wywolawcza 600 zl z 1 hektara 

Przetarg odb~dzie si~ w dniu 30 maja 2018 r 0 godz.l000 

w Urz~dzie Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A pok. Nr 7 

Szczeg610we informacje udzielane Sl! pod tel./023/661-10-91 w 39 

oraz zostaly zamieszczone na stronie intemetowej 

www.uqbaboszewo.bip.orq.pl. 

Ogloszenie 0 przetargu zamieszczono: 
1. Na stronie internetowej www.ugbaboszewo.bip.org.pl 
2. Na tablicy ogloszen UrzEldu Gminy Baboszewo 



INFORMACjE DODATKOWE 

Przetarg odblldzie sill w dniu 30 maja 2018 roku 0 godz. 1000 w Urzlldzie 
Gminy w Baboszewie ul. Warszawska 9A pok. nr 7. 
Minimalne postiJpienie 1 % ceny wywolawczej nieruchomosci. 

1. Warunkiem przystqpienia do przetargu jest wmeslenie wadium 
w wysokosci 10% ceny wywolawczej nieruchomosci na konto Um~du Gminy Bank 
Spoldzielczy w Plonsku Oddzial w Baboszewie 73 8230 0007 0005 6300 2000 0004 
W przypadku regulowania wadium za posrednictwem poczty lub bankow nalezy 
dokonac z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wplynE;)la na konto UrzE;)du Gminy 
w okreslonym terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, ktory przetarg wygra, 
zaliczone zostanie na poczet dzieriawy za nieruchomosc. Jezeli osoba ustalona jako 
dzierzawca nie przystqpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu 0 ktorym mowa w pkt.7 niniejszego ogloszenia 
Wojt Gminy Baboszewo moze odstqpic od zawarcia umowy a wplacone wadium nie 
podlega zwrotowi. 

2. Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej nalezy przedlozyc: 
- dowod wniesienia wadium 
- dokument stwierdzajqcy tozsamosc 
- oswiadczenie 0 zapoznaniu siE;) z ogloszeniem przetargu 

3. Przetarg jest wazny bez wzglE;)du na liczbE;) uczestnikow w przetargu, jezeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postqpienie powyzej ceny 
wywolawczej nieruchomosci. 

4. Cena nieruchomosci czynszu za dzierzawE;) platna jest w 4 ratach w terminach: 
I rata do 15 wrzesnia 2018 roku, II rata do 15 lutego 2019 roku, 
III rata do 15 czerwca 2019 roku, IV do 15 wrzesma 2019 roku. 
Oprocz czynszu dzierzawnego Dzierzawca ponosi opIatE;) z tytulu podatku rolnego. 

5. Termin zagospodarowania nieruchomosci : od 1 czerwca 2018 roku. 

6. Okres dzierzawy: 16 miesiE;)cy. 
Dzierzawca zobowiqzuje siE;) udostE;)pniC Gminie na organizowanie Festynu Powitania 
Lata w Baboszewie oraz inne imprezy okolicznosciowe dzialki 0 nr ewid. 289/2, 290/2, 
291/2 oraz skosic trawE;), na co najmniej 3 dni przed terminem imprez. 

7. 0 miejscu i terminie zawarcia umowy dzierzawy nieruchomosci osoba ustalona 
jako dzierzawca nieruchomosci zostanie zawiadomiona, po rozstrzygniE;)ciu przetargu. 

8. Wojt Gminy Baboszewo moze odwolac przetarg jedynie z waznych powodow. 
Szczegolowe informacje udzielane Sq pod tel. 023 6611091 w 39 
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