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z dnia 21 grudnia20l6 r.

Wójt Gminy Łąck

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomoŚci gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie

ewidencyinym WoIi Łąckiei, gmina
Przedmiotem Przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, połor*u
w woli Łąckiej gmina Łąck, stanowiąca własność Gminy Łąck, uregulowana
w księdze wieczYstej Nr PLlG/00002540l7, oznaczona numerem ewidencyjnym
I2l24 o powierzchni 0,1938 ha w obrębie Nr 0019 Wola Łącka.. Nieruchomośó mazapęwniony dostępu do drogi publicznej.

' Dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość, obecnie brak jest miejscowego
Planu zagospodarowania przestrzennego. Określęnie sposobu i mózliwości
zagosPodarowania nięruchomości może nastąpić wyłącznie w drodze decyzjio warunkach zabudowy. Według Studium uwarunkowań i kięrunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck, uchwalonego uchwałą Nr IV93/99
RadY Gminy Łąck z dnia 30 listopada 1999 r., przedmiotowa działka zlokalizowana
jest na terenach wielofunkcyjnych zwiryanych z działalnością handlowo -

rodukcyi

Cena wywo|awcza

Wadium (wniesione w pieniądzu)
Minimalne postąpienie

57.404,00 zł

5.740,00 zł
580,00 zł

Do cenY nieruchomoŚci zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), stosownie
do art. 4I ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

-towarów i usług
(tj. Dz. U . z 20 I 6 r. poz. 7 l0 ; zm.: Dz. IJ . z 201 6 r. poz. 61 5, poz. 846, poz. 960, poz. 105i,
poz. 1228 ipoz. 1579).
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysfugiwało pierwszęństwo w nabyciu
nieruchomoŚci na podstawie aft. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia t9i7 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. IJ. z 2015 r. poz. 1774; zm.: Dz. IJ. i ZOLS r. poz.
1777 ) upłynął w dniu 19 grudnia 2016 r.

w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się
z treŚcią Regulaminu Przetargu i warunkami przetargu, wniosą wadium i złozą zg!Ószenii
udziafu w przetargu wraz z załącznikami. Wadium winno być wniesione na rachunekBS Stara Biała olŁąck nr 06 9038 1014 2600 3216 2000 0040 w terminie do dnia
23 stYcznia 20l7r. Za datę wniesienia wadium uwńa się wpływ wymaganej kwoty na ww,
rachunek.
Zgłoszenie udziału w przetarguwrazzzałącznikami winno byó złożone do dnia 23 stycznia
Ż0I7 r. do godz. 1500 bezpośrędnio w Sękretariacie pokój nr 3 w lJrzędzie Gminy w Łącku.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sĘcznia2}I7 r. o godz. 1100
w Sali konferencyjnej Hati Sportowej w Łącku przy ul. GosĘnińskiej 2



osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiryana jest przed luqlznaczonp
terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą t00% ceny nieruchomoŚci

osiągniętej w przetargu (pomniejszonej o wniesione wadium). Nie uiszczenię tej kwoty

spońoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpiĆ

nie później niżna 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uwaza się
wpŁyw wymaganej należności na rachunek Gminy Łąck.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do

za.warcia umowy w miejscu i w terminie podanych nabywcy przęz sprzedającego

w zawiadomieniu, Wóit Gminy Łąck może odstąpić od jej zawarcia. Wniesione wadium nie

podlega wówczas zwrotowi.

wadium znrrac^ się niezwłocznie fiednak nie później niż przed upĘwem 3 dni) po

zamknięciu, odwołaniu, uniewaznieniu lub zakończęniu przetargl wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przęz uczestnika ptzetatgu,który ptzetarg wygrał, zalicza się

na poczet ceny nńycia nieruchomości.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpió w przypadku uzYskania

zezwo\ęnia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy dnia

24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przęz cudzozięmców (tj. Dz.U. z2016 r. PoZ.
1061).

Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nńycie nieruchomoŚci

b ę dąc ej przedmiote m przetar gu wymaga takie go zen^l oleńa.

Wójt Gminy Łąck może odwołać ogłoszony przetatg jedynie z ważnych powodów,

informując o tym niezwŁocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając

przy czy nę o dwoł ani a pr zetar gu.

Dodatkowe informacje można uzyskaó w Referacie Inwestycji i Rozwoj9 w Urzędzie
Gminy w Łącku ul. GÓstynińska 2 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500, pok _rrrJ_g,

tel (24) 384-I4-09,w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaptoszenie osób zainteresowanych do udziału w przetaIgu.
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