
Kampinoski Park Narodowy 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości Kampinoskiego Parku Narodowego 

(przyłącze teletechniczne)

 

Organizator przetargu:

Kampinoski Park Narodowy

Adres: 05-080 Izabelin, ul. Tetmajera 38

NIP: 1182081819 REGON: 145916637

Strona internetowa: www.kampinoski-pn.gov.pl www.bip.kampinoski-pn.gov.pl

e-mail: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl

tel. 22 722-60-01, faks 22 722-65-60

Kampinoski Park Narodowy (Organizator przetargu) zaprasza do przetargu na:

1. Dzierżawę gruntu Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) – pas terenu pod przyłącze kabla

światłowodowego od ul. Tetmajera w Izabelinie do budynku Centrum Edukacji Kampinoskiego

Parku Narodowego, o długości 120 mb, na działce nr ew. 1777 w obrębie ewidencyjnym Izabelin,

gmina Izabelin,

2. Dzierżawa części budynku KPN – poprowadzenie kabla światłowodowego na długości 30 mb do

stacji bazowej dawnego PTK Centertel umieszczonego w peszlu wewnątrz istniejącego szybu

teletechnicznego od poziomu parteru do VI piętra w budynku Centrum Edukacji KPN.

Niniejsze Ogłoszenie powstało w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r.

w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe.

Forma przetargu – przetarg ustny (licytacja ustna).

Przetarg odbędzie się w siedzibie dyrekcji KPN – Izabelin, ul. Tetmajera 38, w dniu 25.10.2022 r. od

godziny 9

00

 i będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja publiczna).

Kryterium wyboru – najwyższa cena.

Czas trwania umowy – do 10 lat od podpisania umowy

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego (wysokość opłat z tytułu rocznej dzierżawy)

wynosi: 8 472,00 zł netto.
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Wysokość postąpienia wynosi 86,00 zł netto.

W przypadku, gdy wylicytowana wysokość czynszu dzierżawnego przewyższy kwotę przewidzianą w

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z

2021 r. poz. 1933 z późn. zm.) niezbędnym będzie uzyskanie zgody od ministra właściwego ds.

środowiska na rozporządzenie składnikami aktywów skarbu państwa.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Załączniki – lokalizacja przedmiotu dzierżawy

Zarządzenie ws. rokowań i dzierżaw w KPN

Wzór umowy
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