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Zai<lcznik nr I
do Zarz<ldzenia Nr 64 /2020
W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna
z dnia 8 pazdziernika 2020
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Na podstawie mi. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,,!dzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 38 ust. 1 i'2 art. 39 ust.l, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. , poz.65 ze zm.)
oraz rozporz"!dzenia Rady Ministr6w z dnia 14 ~rzesnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r., poz.
1490)
WOJT GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA
oglasza drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaz nlw nieruchomosci polozonych w gminie Wieczfnia Koscielna w nlw obrybach:
1. Dlugokqty, nieruchomosc oznaczona jako dzialka nr 7/1 0 pow. 0,4905ha,
KW nr PLIM/00055601l5;
cena wywolawcza nieruchomosci - 54.719,00 zl+ 23% VAT; wadium - 5.472,00 zl.
Dzialka polozona jest poza g16wn~ zabudow~ wsi Dfugok'lty, w s~siedztwie pojedynczych zabudowan
zagrodowych oraz teren6w rolnych. Dzialka jest uzbrojona w energiy. elektryczn~ i siec wodoci~gow~.
Dojazd do dzialki drog~ asfaltow~. Dzialka w ksztakie prostok~ta, ksztah korzystny pod zabudowy.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragment6w dziatka znajduje si y
w terenie oznaczonym symbolem planistycznym I/MN/U - teren jednorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej z ustugami nieuci~zliwymi.
2. Bqki, nieruchomosc oznaczona jako dzialka nr 4611 0 pow. 0,0800 ha,

PLIM/00065262/9;
cena wywolawcza nieruchomosci - 6.959,00 zl+ 23% VAT; wadium - 696,00 zl.
Dzialka polozona jest w drllgiej linii zabudowy wsi B~ki , potoz.ona przy drodze grllntowej. Najblizsze
otoczenie dzialki stanowi'l tereny zabudowane zabudowy zagrodowej i dzialki rolne. Dojazd
do dzialki stanowi droga gruntowa. Dzialka jest niezabudowana, zakrzaczona i nieogrodzona, bez
uzbrojenia. Ksztah dziatki jest korzystny pod zabudowy.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzialka znajduje siy na terenje
oznaczonym symbolem planistycznym I RM/MN/U - teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej
zabudowy mieszkaniowej z lIstugami niellci~zliwymi.
3. Kuklin, nieruchomosc oznaczona jako dzialka nr 370 pow. 0,4400 ha,

PLIM/00041170/3;
cena wywolawcza nieruchomosci - 7.389,00 zl; wadium - 739,00 zl.
Dzialka stanowi uzytki rolne: RIVb - 0, 13 ha , RV - 0,3 I ha. Dzialka potozona plZy drodze
dojazdowej do p61 0 nawierzchni gruntowej. Lezy na rozwidleniu dw6ch dr6g polnych, w odleglosci
ok. 150 m od drogi krajowej E7. Dziatka w ksztalcie tr6jk~ta. Lokal izacja dobra. Dzialka s~siaduje
z dzialkami wykorzystywanymi rolniczo oraz lasem. Dzialka jest odtogowana, czysciowo porosniyta
krzakami oraz samosiewem brzozy.
Dziatka nie jest objyta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studillm
lIwarUnkowall i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Koscielna dziatka
znajduje siy na terenie oznaczonym symbolem R - obszar przeznaczony na cele rolne.
4. Turowo, nieruchomosc oznaczona jako dzialka nr 430 pow. 1,1900 ha, '

PLIM/00046606/4;
cena wywolawcza nieruchomosci - 22.989,00 zl; wadium - 2.299,00 zl.
Dziatka z bezposrednim dostypem do drogi pllblicznej, drogi polnej, polozona w odleglosci 700 m
od zablldowan wsi i od drogi asfaltowej do wsi ZalyZa. Dziatka jest niewykorzystywana rolniczo.
Czysciowo porosniyta jest krzakami
i pojedynczym mtodym samosiewem brzozy
nie przedstawiaj~cym wartosci rynkowej.oDziatka s~siadlljez dzialkami wykorzystywanymi rolniczo.
Ksztah dzialki zbliz.ony do prostok~ta. War10sc bonitacyjna - slaba. Kliitura upraw - niska .
Lokalizacja - dobra.
Dzialka nie jest objyta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze stlldium
lIwarlinkowan i kierllnk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Koscielna dzialka
znajdllje si y na terenie oznaczonym symbolem R - obszar przeznaczony na cele rolne .

Pierwszy przetarg odbyl si y w dniu 19 sierpnia 2020 r.
negatywnym. W/w nieruchomosci nie znalazla nabywcy.

Przetarg odbedzie sie w dniu 17.11.2020 r.
Koscielna, sala konferencyjna.
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Przekazanie - przejycie nieruchomosci nast,!pi w dniu sporz,!dzenia umowy notarialnej przenosz'!cej
.
Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powolana Zarz,!dzeniem Wojta Gniiny Wieczfnia
Koscielna Nr 49/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.
Nierllchomosci S,! bez zobowi'!zan i obci,!zen.
W przetargll mog,! brae lIdzial osoby, ktore wnios,! wadium w pieni,!dzu z podaniem
nr dzialki, w wyzej okreslonej wysokoSci, nie p6iniej niz do dnia 10.1l.2020 r. na rachllnek Urzydu
Gminy Wieczfnia Koscielna Nr 86 8230 0007 3002 2579 2000 0001 Bank Spoldzielczy w Plonsku
Oddzial w Mlawie.
Za term in wniesienia wadium, uwaza siy dzien wp1ywu wadium na wskazane wyzej konto.
Dowod wniesienia wadium podlega przedlozenill Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Ponadto uczestnik przetargll zobowi,!zany jest przedlozye Komisji Przetargowej:
11 dowod tozsamosci;
2/ pelnomocnictwo ( w oryginale Illb kopii potwierdzonej za zgodnose z oryginalem przez
notariusza) do reprezentowania osoby ubiegaj,!cej siy 0 nabycie nieruchomosci;
3/ w przypadku gdy oferentem jest osoba pozostaj'!ca w zwi,!zku malzellskim na zasadzie
ustawowej wspolnosci maj'!tkowej, do udziaru w przetargu wymagana jest obecnosc obojga
malzonkow. W przypadku uczestnictwa w przetargll jednego z malZonkow, nalezy okazac
(w oryginale) pisemne oswiadczenie wspolmalZonka, 0 wyrazeniu zgody na przyst,!pienie
malzonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomosci, byd,!cej przedmiotem przetargu.
Wysokosc post,!pienia lIstaJ,! lIczestnicy przetargu, z tym ze post,!pienie nie moze wynosie mniej niz
1% ceny wywotawczej , z zaokr,!gJeniem w gory do pelnych dziesi'!tek zlotych.
Wadium wniesione w pieni,!dzu przez uczestnika, ktory przetarg wygral, zalicza siy na poczet ceny
nabycia nieruchomosci a w przypadkuuchyJenia siy przez ty osoby od zawarcia umowy, wadium nie
podlega zwrotowi.
Wadium wniesione przez pozostale osoby, zwraca siy niezw!ocznie po odwolaniu albo
zamkniyciu przetargu, jednak nie p6iniej niz przed up1ywem 3 dni od dnia zamkniycia, odwolania,
uniewaznienia lub zakonczenia przetargu wynikiem negatywnym.
Przetarg jest wazny bez wzgJydu na Jiczby uczestnikow, jesli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferowal co najmniej jedno post,!pienie powyzej ceny wywolawczej.
Uczestnicy przetargu zglaszaj,! kolejne coraz wyzsze ceny nieruchomosci dopoty, dopoki
mimo trzykrotnego wywolania , nie rna dalszego post,!pienia.
Po ustaniu post'lpienia osoba przeprowadzaj'!ca 'przetarg uprzedza uczestnikow, ze po trzecim
wywolanill najwyzszej z oferowanych cen dalsze post,!pienia nie zostan'! przyjyte, przy czym
wywoluje trzykrotnie ceny , zamyka przetarg i oglasza imiy i nazwisko osoby, ktora przetarg wygrala.
Protokol z przeprowadzonegb przetargu stanowi podstawy zawarcia umowy notarialnej.
Nabywca zobowi,!zany jest zaplacic ceny sprzedawanej nierllchomosci (pomniejszon,!
o wczesniej wplacone wadium), nie p6iniej niz do dnia zawarcia umowy przenosZ'!cej wtasnosc
na konto tego UrzydLl .
Za termin zaptaty ceny uznaje siy dzien wp1ywu naJeznosci na wskazane konto.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona 0 miejscl:l i termini~ zawarcia umowy
sprzedazy nierllchomosci.
Jezeli osoba lIstalona jako nabywca nieruchomosci nie stawi siy bez u~prawiedbiwienia
w miejscu i tenninie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu moze odst,!pic od zawarcia
umowy, a wplacone,wadillm nie podlega zwrotowi.
Nabywca nierllchomosci ponosi wszelkie koszty zwi,!zane z nabyciem nieruchomosci, w tym
koszt aktll notarialnego.
Organizator przetargll moze odwolac przetargjedynie z waznych powodow.
Dodatkowe informacje mozna uzys~ac w Urzydzie Gminy Wieczfnia Koscielna,pokoj
14,
tel. (023) 654-00-04 wew.20.
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Do wiadomosci:
1. Soltys Solectwa Dlugok~l y
2. Soltys Soleclwa B~ki .
3.Soh ys Soleclwa Kuklin
4.Sol1ys Solectwa Zal~ze
5.Tablica ogloszen w Urz~dzie Gminy Wieczfnia Koscielna
6.Strona Biulelynu Informacji Publicznej Gminy Wieczfnia Koscielna :
lI ewieczfu ia bjpiwi na pi
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