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do zarządzęnia Nr 83 l20I7
Wójta Gminy Łąck
z dnia 22 sierpnia}}I7 r.

Wójt Gminy Łąck

og|asza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie
ewidencyjnym Władys

. przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona
we Władysławowie, gmina Łąck, stanowiąca własnośó Gminy Łąck, uregulowana

w księdze wieczystej Nr PLlG/00022959l3, oznaczona jako dzińka ewidencyjna nr

8416 o pońerzchni 0,0700 ha w obrębie Nr 0018 Władysławów.
o Nieruchomość mazapewniony dostępu do drogi publicznej.
. Dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomośó, obecnie brak jest obowiązującego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowń
i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzemego gminy Łąck przedmiotowa

dziŃka zlokalizowana jest na terenie pTzeznaczonym do zabudowy

i zagospodarowania oraz tereny zabudowane wg dominującej \ub wyŁącznej funkcji

związaiej zprowadzonym gospodarstwem rolnym. Dla przedmiotowej dzińki została

wydana decyĄao warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budyŃu mieszanego
iednorodzinneso iako lokalu socialnego.

Cena wywoławcza

Wadium (wniesione w pieniądzu)
Minimalne postąpienie

21.000,00 zł

2.100,00 zł
2'10,00 z|

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usłu§ (VAT), stosownie

do art. 4I ustawy z dnia 11 matca 2004 r. o podatku od towarów i usfug

(t.l.Dz.U. z2017 r. poz. 1221 zpóźn. zm.).

Termin do złożenia wniosku ptzęz osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie Trt. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nięruchomościami (tj. Dz.IJ. z 2016 t. poz. 2147; zm; Dz. U. z 2016 r. Poz.
2i60'oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509 i poz. I5ż9) upłynął w dniu 21 sierpnia

2017 r.

W przetargu mogą brać udział osoby frzyczne i prawne, które zapoznĄą się

z treścią Regulaminu Pruetargu i warunkami przetargu, wniosą wadium i złożą zgłoszenie

udziału w przetargu wraz z zńącznikami. Wadium'ńnno byó wniesione na rachunek

BS Stara Biała olŁąck nr 06 9038 1014 2600 32t6 2000 0040 w terminie do dnia

20 wrzęśnia ż0l7r. Za datę wniesienia wadium u:waża się wpływ wymaganej kwoty na ww.

rachunek.
Z$oszenie udziału w przetargu \łTaz z załącznikami winno być złożone do dnia 20

września 2017 r. do godz. 1500 bezpośrednio w Sekretariacie pokój nr 3 w Urzędzie GminY

w Łącku.

Przetargodbędzie się w dniu 26 września2017 r. o godz. 1,200

w Sali konferencyjnej Hali Sportowej w Łącku przy ul. Gostynińskiej 2



Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed .vq;|znaczonym

terminem podpisania umowy notarialnej zapłació kwotę równą I00% ceny nieruchomoŚci

osiągniętej w przetargu (pomniejszonej o wniesione wadium). Nie uiszczenię tej kwoty
spowoduje odstąpienie od zaularcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powirura nastąpiĆ

nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzeduiry. Za datę wpłaty uważa się
wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Łąck.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do

zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych nabywcy przęz sprzedającego

w zawiadomieniu, Wójt Gminy Łąck możę odstąpić od jej zawarcia. Wniesione wadium nie

podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zl1raca się niezwłocznie fiednak nie pózniej niZ przed upĘwem 3 dni) Po
zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem nega§łłnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargl,który przetarg wygrał, za|icza się

na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania

zezwoleńa Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy dnia

24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z2016 t. PoZ.

106I; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2l7 5).

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

będąc ej przedmi ote m pr zetar gu wymaga taki e go zezw olenia.

Wójt Gminy Łąck możę odwołać ogłoszony ptzetarg jedynie z wńnych powodów,

informując o tyn nięzwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetatgu i podając

przy czy nę o dwołania ptzetar gl.

Dodatkowe informacje mozna uzyskać w Referacie Inwestycji i Rozwoj}^ w Urzędzie
Gminy w Łącku ul. GÓsfnińska 2 Ód poniedziałku do piątku w godz. 800-1500, pok__!I__1_0,

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

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udzińllw przetargu.
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