
Wojt Gminy Lqck \-qck, dnia Lq n.2ol5 r.

wykaz nieruchomosci przezn czony do sprzeda?y

W6jt Gminy tr-pckpodaje do publicznej wiadomo5ci, na podstawie art.35 ust. I i 2 ustawy z dnia

2l 
"sierpnii tggl r. o gorpodur." nieruchomoSciami (ti. Dz. tJ. z 2015 r. poz. 1774 ze zm),

Le przeznaczona zostali do sprze dazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoS6

g*nto*u niezabudowana, stanowi4ca wlasnoS6 Gminy tr'1ck, poloZona w obrqbie Wola N-4cka, gmina

N-qck

Adres
Obrgb Wola N-qcka

Gmina N.qck, powiat Plocki

Nr ksiggi wieczystej Nr PLIG 10000254017

Oznaczenie w ksigdze
wieczystej i w ewidencji
grunt6w

nr dzialki 12124

nr obrgbu 0019

Powierzchnia 0,1938 ha

Opis nieruchomoSci

Nieructror"o$f niezabudowana - zlokalizowana jest w

s4siedztwie drogi krajowej nr 60, w odlegloSci

ok. 2.5 km od miejscowoSci gminnej, centrum

N-4cka. Dzialka posiada dostgp do nieurz4dzonej

drogi gminnej oraz do wodoci4gu gminnego i do

energii elektrycznej.

Przeznaczenie i spo sob zago spodarowania

Dt" obsra*Jta ktorym znajduje sig nieruchomoS6,

obecnie brak jest miejscowego planu

zagospodarowania ptzesttzennego. Okre5lenie

tpoto-bu i mozliwoSci zagospodarowania

nieruchomoSci moze nast4pii wylqcznie w drodze

decyzji o warunkach zabudowy. Wedtug Studium

uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania

przestrzennego gminy N-qck, uchwalonego uchwal4

i.lr IV93/99 Rady Gminy tr 4ck z dnia 30 listopada

lggg r., przedmiotowa dzialka zlokalizowana jest na

terenach wielofunkcyjnych rwi4zanych z

dzialalnoScia handlowo - uslugowo - produkcyjn4 '

Forma zbycia Sprzedal n i eruch omoSc i

Cena wywolawcza

RAZEM: 57 404.00 zl.
slownie zl: pigldziesi4t siedem tysigcy crterysta crtery

00/100 z-lotych.

do tej lcwoty zostanie doliczony podatek od

towar6w i uslug (VAT) wg stawki obowi4zuj4cej

w dacie sprzedaiy. Aktualnie stawka podatku VAT
wynosi 23oh

iem aktu notarialnegoTermin zap\atY ceny sPtzedairy

T.t it dt z-\ohenia wniosku przez osoby,

kt6rym przysluguje pierwszefstwo w nabyciu

nieruchomo6ci na podstawie art.34 ust. I pkt I

i 2 ustawv o gosPodarce nieruc@

@ dnia wywieszenia wYkazu

lwniosli mozna skladad w siedzibie Urzqdu Gminy

w tr-4cku ul. Gostynifiska 2,09-520 N-1ck,

pokoi nr 3 (Sekretariat)


