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z dnia 8 paidziernika 2020 r.:;;: ;:i1L..m 	 ' 
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Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustav.ry z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Oz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 38 ust. 1 i 2 art. 39 ust.1, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustav.ry 
z dnia 21 sierpnia1997 roku 0 gospodarce nieru~homosciami (Oz. U. z 2020 r., poz. 65 
ze zm.) oraz rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r., 
poz. 1490) 

WOJT GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA 

oglasza drugi ustny przetarg ograniczony do wlascicieli nieruchomosci przylegJych 


do dzialki nr ew. 2711 w miejscowosci Dlugok~ty 


na sprzedaz : 
1. 	 nieruchomosci oznaczonej jako dzialka nr 27/1 0 pow. 0,0891 ha, Obr~b Dlugok~ty 

KW nr PL1M/00055601l5j 
cena wywolawcza nieruchomosci - 3.179,00 zl; wadium - 318,00 zl. 

Ozialka stanowi nieruchomosc gruntowq polozonq na gran icy z gruntami wsi Chrnielewo 
Wielkie. Najblizsze otoczenie dzialki stanowiq tereny up raw rolnych. Ozialka stanowila 
drogy dojazdowq do pol, aobecnie dzialka wykorzystywana jest jako grunt rolny. Oojazd 
do dzialki zapewnia droga gminna 0 nawierzchni asfaltowej. 
Przedmiotowa dzialka nie jest objyta planem miejscowym. Zgodnie z zapisem w ewidencji 
gruntow dzialka stanowi teren drogi. Obecnie zagospodarowana jest jako teren rolny. 

Pierwszy przetarg odbyl siy w dniu 19 sierpnia 2020 r. i zakonczyl siy v.rynikiem 
negatywnym. W/w nieruchomosc nie znalazla nabywcy. 

11 00Drugi Przetarg odbedzie sie w dniu 17.11.2020 r. 0 godz. w Urzedzie Gminy 
Wieczfnia Koscielna, sala konferencyjna. 

Przekazanie - przejycie nieruchomosci nastqpi w dniu sporzqdzenia umowy notarialnej pnenoszqcej 
wlasnose. 

Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powolana Zarzqdzeniem W6jta Gminy Wieczfnia 
Koscielna Nr 49/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku . 
Nieruchomosci Sq bez zobowiqzan i obciqzen. 

W przetargu mogq brae udzial osoby, kt6re wniosq wadium w pieniqdzu z podaniem 
nr dzialki, w wyzej okreslonej wysokosci, nie p6Zniej niz do dnia 10.11 ;2020 r. na rachunek Urzydu 
Gminy Wieczfnia Koscielna Nr 86 8230 0007 3002 2579 2000 000 I Bank Sp61dzielczy w Plonsku 
Oddzial w M1awie. 
Za termin wniesienia wadium, uwaza siy dzien wPfywu wadium na wskazane wyzej konto. 
Dow6d wniesienia wadium podlega przedlozeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Ponadto uczestnik przetargu zobowiqzany jest przedlozye Komisji Przetargowej: 

II dow6d tozsamosci; 

2/ pelnomocnictwo ( w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnose z oryginalem przez 


notariusza) do reprezentowania osoby ubiegaj~cej siy 0 nabycie nieruchomosci; 
3/ w przypadku gdy oferentem jest osoba pozostajqca w zwiqzku malzenskim na zasadzie 


ustawowej wsp61nosci majqtkowej, do udzialu w przetargu wymaganajest obecnose obojga 

malzonk6w. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z malZonk6w, nalezy okazae 


(w oryginale) pisemne oswiadczenie wsp6hnalzonka, 0 wyrazeniu zgody na przystqpienie 
malZonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomosci, bydqcej przedmiotem przetargu. 
Wysokose postqpienia ustalq uczestnicy przetargu, z tym ze postqpienie nie moze wynosie mniej niz 

1% ceny wywolawczej, z zaokrqgleniem w g6ry do pelnych dziesiqtek zlotych. 
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Wadium wniesione w pieni~dzu przez uczestnika, kt6ry przetarg wygraf, zalicza siy na poczet ceny 
nabycia nieruchomosci a w przypadku uchyleniasiy przez ty osoby od zawarcia umowy, wadium nie 
podlega zwrotowi. 

Wadium wniesione przez pozostale osoby, zw,raca siy niezwfocznie po ' odwolaniu albo 
zamkniyciu przetargu, jednak nie p6Zniej niz przed upfywem 3 dni od dnia zamkniycia, odwofania, 
uniewaznienia lub zakOl1czenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Przetarg jest wazny bez wzglydu na liczby uczestnik6w, jesli przynajmniej jeden uczestnik 
zaoferowat co najmniej jedno post~pienie powyzej ceny wywofawczej. . 

Uczestnicy przetargu zgtaszaj~ kolejri"e coraz wyzsze ceny nieruchomosci dop6ty, dop6ki 
mimo trzykrotnego wywofania , nie rna dalszego post~pienia. 

Po ustaniu postqpienia osoba przeprowadzaj~d przetarg uprzedza uczestnik6w , ze po trzecim 
wywofaniu najwyzszej z oferowanych cen dalsze post~pienia nie zostanil przyjyte, przy czym 
wyworuje trzykrotnie ceny , zamyka przetarg i ogfasza imiy i nazwisko osoby, kt6ra przetarg wygrafa. 

Protok6f z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawy zawarcia umowy notarialnej. 
Nabywca zobowiilzany jest zapfacic ceny sprzedawanej nieruchomosci (pomniejszon~ 

o wczesniej wpfacone wadium), nie p6Zniej niz do dnia zawarcia umowy przenosz~cej wfasnosc 
na konto tego Urzydu. 

Za term in zapfaty ceny lIznaje siy dzien wptywu naleznosci na wskazane konto. 
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona 0 miejscll i terminie zawarcia lImowy 

sprzedazy nieruchomosci. 
lezeli osoba lIstalona jako nabywca nierllchomosci nie stawi siy bez lIsprawiedliwienia 

w miejscu i terminie podanym w zawiadomienill, organizator przetargu moze odstilPic od zawarcia 
umowy, a wptacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Nabywca nieruchomosci ponosi wszelkie koszty zwi~zane z nabyciem nieruchomoSci, w tym 
koszt aktu notarialnego. 
Organizator przetargu moze odwofac przetargjedynie z waznych powod6w. 

Dodatkowe informacje moznauzyskac w Urzydzie Gminy Wieczfnia Koscielna, pok6j nr 14, 
tel. (023) 654-00-04 wew. 20. 

mr 
Do willt/omosci: 
1. 	 Sohys Solectwa Dlugokljty 
2. Tablica ogloszen w Urzlfdzie Gminy Wieczfnia Koscielna 
3. 	Strona Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy Wieczfnia Koscielna: ugwieczfnia.bipgmina.Ql 
4. Na 

http:ugwieczfnia.bipgmina.Ql

