
ZałącznikNr 1

do zarzqdzenia Nr 35 /2018
Wójta Gminy Łqck
z dnia 20 marca 20]8 r.

Wójt Gminy Łąck
ogłasza

o Nieruchomośó ma zapewniony dostępu do drogi publicznej,

o Dla obszaru, na kńrym znajdują się nieruchomości obowiązuje Miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąct, powiat płocki, zatwierdzonego

Uciwałą Rady Gminy w Łącku Nr vl47l201l z dnia 29,06,200lr,

(Dz.TJtz. Woj. Mazowieckiego poz- 489I z dńa02,08,2011r,),

o Teręn, na którym znajduje się w/w działka'oznaczonyjest syrnbolem MW - zńudowa

mieszkaniowa wieloro dzinna.

Cena wywoławcza

Wadium (wniesione w pieniądzu)
Minimalne postąpienie

na ww. rachrrnek.
Zgłoszenie udziału w przetargu
2i kwietnia 2018 r. do godz. 1500

Gminy wŁącku.

wTaz z załącznikami winno byó ńożone do dnia

bezpośrednio w Sekretariacie pokój nr 3 w Urzędzie

73 000o00 zł

7 300,00 zł
730,00 zł

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług (vAT), stosownie

do art. 41 ustawy z dnia 11 
^*"u 

Ż004 f. o podatku od towarów i usług

(tj.Dz,IJ. z20I7 r. poz. 1221 zpóżn. zm.).

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

nieruchomości na podstawie irt. zą ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dńa 21 sierpnia 1997 r,

o gospodarce nieruchomościami (t1. Dz. IJ. z 2016 r. poz_ ż147; zmj Dz, U, z 2016 r,

poź. żzao otaz z 2017 r. por. iź4, poz. 820, poz. 1509 i poz. I5ż9) upłynął w dniu

18pńdziemika}}I7 r.

W przetargu mogą brać udział osoby flzyczne i prawne, które zapoznają

się zireścią n"g,rt*Tn" przetargui warunkami przetargls,wniosą wadium i ńożązgłoszenie

rrdzińu w przetarglJ wraz z łńączńkami. wadium winno być wniesione na rachunek

BS Stara BiaŁa olŁąck nr 06 9038 10t4 2600 3216 2000 0040 w terminie

do dnia 23 kwietnia 2018r. za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty

przetargodbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 1000

w Sali konferencyjnej HaliSportowej w Łącku przy ul. Gostynińskiej 2

p.""a-iot.- pr""ffi ;*t ,rińchomość gruntowa niezabudowana, położona

w obrębie ewid'encyjn}- i,so Łąck, gmina Łąck, stanowiąca własność Gminy Łąck,

ornu")onu jako dzińka o n r*.ir" ewidencyjnym_ 3514 o powierzchni

0,!382hadla której prowadzona j est księga wieczysta Nr PL 1 G/0 00ż552212.



Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowtązana jest przed r 

'q|znaczonym
terminem podpisania umow} notarialnej zapŁació kwotę równą I00% ceny nieruchomości

osiągniętej w przetatgu (pomniej."or,"j o wnięsione wadium). Nie uiszczęnie tej kwoĘ

,porioauó odsiąpienie od-zawaróiu rr-Ó*y i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąPiĆ

nie później niZ ia 3 dni przed podpisaniem rrmowy sprzedńy, Za datę wpłaty uwaza się

*pŁY* 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 zavłiadomieniu, Ńdst c^iiv Łąck może odsąpić od jej zawarcia. Wniesione wadium nie

podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zt]vraca się niezvlłocznie (iednak nie później niz przed._upływem 3 dni)

po zamknięciu, odwołaniu, uniewaznieniu lub zakończeniu przetarguwynikiem negatywnym,

wadium wniesione w pieniądzu przęzuczestnika przetatga,który przetargvłygrń, zalicza się

na poczet ceny nńycia nieruchomości.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania

zezwo!ęńa Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy dnia

ż4 marca t920 t. o rru'by-urriu nieruchomości ptzęz cudzozięmców (tj. Dz_U. z2077 r,

poz.2ż78).

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

będącej przedmiotóm przetargu wymaga takiego zerwolęńa,

wójt Gminy Łąck może odwołać ogłoszony ptzetatg jedynie z wńrtych powodów,

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

pt zy czpę o dwołani a ptzetar gu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie planowania i Ronvoju w urzędzie

Gminy w Łącku d. Glstynińska 2 td poniedziałku do piątku w godz.800-1500, pok, nr 14,

te1 li41384_I4_0g,w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaptoszenie osób zainteresowanych do udziału w Przetargu,

Zbigniew frta

2


