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SA-220/12/3254/13               Osowiec-Twierdza, dnia 21 maja 2013 r. 
 
 
 

 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 

 
 

 
W pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych  

w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego przeprowadzonym dnia 10 maja 2013 r.  

w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, 

którego przedmiotem jest dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynków położonych 

w miejscowości Grzędy 1, 19-206 Rajgród, O.O. Grzędy, obręb ewidencyjny Wólka 

Piaseczna - Łąki różnych wsi o powierzchni całkowitej 0,7796 ha, składającej się z części 

działki o nr ewidencyjnych 2603, na której znajdują się: budynek leśniczówki o pow. 

użytkowej 236 m2 wraz z budynkiem stodoły o pow. 110 m2, budynkami gospodarczymi 

(magazynkami) o pow. 158 m2 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 2603 i pow. 

0,2471 ha; budynek ekspozycji etnograficznej o pow. 110 m2, wraz z częścią działki  

o numerze ewidencyjnym 2603 i pow. 0,1034 ha; parkingu zlokalizowanego na części 

działki o numerze ewidencyjnym 2603, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna o pow. 0,2176 

ha; pola namiotowego z wiatą turystyczną i sanitariatem wraz z częścią działki o numerze 

ewidencyjnym 2603 o pow. 0,2115 ha.  

 
1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ 

EWIDENCJI GRUNTÓW:  

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:  

Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział 

Ksiąg Wieczystych w Grajewie Nr: LM1G/00021806/8. 

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów :  

Działka nr 2603/ Obręb Wólka Piaseczna – Łąki różnych wsi /Gmina Goniądz. 

 

2. DO UDZIAŁU W PRZETARGU: 

1. Do przetargu dopuszczono ofertę AQUILA Kordian Bartoszuk, Os. Przyjaźni 18/172,  

61-689 Poznań. 

2. Nie dopuszczono: brak 
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3. WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY:  

Wysokość opłaty miesięcznej z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie 

uzyskanej w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, tj. 1 500,00 zł netto  

miesięcznie. 

Dzierżawca dodatkowo oprócz opłaty z tytułu dzierżawy będzie musiał uiszczać opłaty 

towarzyszące związane z prowadzeniem pola namiotowego.  

Za opłaty towarzyszące rozumie się: opłatę za prąd, wodę, śmieci, wkład bakteryjny do 

przydomowej oczyszczalni, opłaty związane z podatkami w urzędzie gminy, kontrolę 

sanepidu.  

 

4. INFORMACJA O OFERTACH: 

W ramach przetargu wpłynęła jedna oferta: 

AQUILA Kordian Bartoszuk, Os Przyjaźni 18/172, 61-689 Poznań 

Wobec powyższego Komisja wnioskowała o podpisanie umowy z AQUILA Kordian 

Bartoszuk, Os. Przyjaźni 18/172, 61-689 Poznań 

 

5. UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘĆ PODJĘTYCH PRZEZ KOMISJĘ 

PRZETARGOWĄ: 

W ramach przetargu wpłynęła jedna oferta, która spełniała wymogi formalne  

i przedstawiała kwotę miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości 1 500,00 zł netto tj. 

1 845,00 zł brutto.  

 

W wyniku czego pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych 

i budynków położonych w miejscowości Grzędy 1, 19-206 Rajgród, O.O. Grzędy, obręb 

ewidencyjny Wólka Piaseczna - Łąki różnych wsi wygrał AQUILA Kordian Bartoszuk,  

Os. Przyjaźni 18/172, 61-689 Poznań 

 

 

              Zatwierdził: 

          Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego 

             mgr Roman Skąpski 

 

            

 


