
Wojt Gminy tr_,qck
N-qck, dnia J.l4.ll.20l5 r.

wykaz nierucho m osci przeznaczony do sp rz edaLy

W6jt Gminy N,6ckpodaje do publicznej wiadomoSci, na podstawie art.35 ust. I i2 ustaW zdnia2l
sierpnia tcigl r. o gospodarle nieruchomoSciami (ti. Dz. U. z 2015 r. paz. 1774 ze zm.), 2e

przeznaczona zostali do sprzedairy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomos6

iruntowa niezabudowana, stanowi4ta wlasno56 Gminy tr-qck, polozona w obrgbie PSO tr-}ck, gmina

N-qck

Adres
Obrgb PSO N-qck

Gmina N-qck, powiat Plocki

Nr ksiggi wieczystej
Nr PLIG/0002519316 dla dz. o nr ew. 3lll9
Nr PL I G/00025 5 2212 dla dz- o nr ew. 3512

Oznaczenie w ksigdze
wieczystej i w ewidencji
grunt6w

nr dzialki 311t9,3512

nr obrgbu 001I

Powierzchnia

dz. nr ew. 3/l 19- pow. 0,0388ha,

dz. nr ew.3512 - Pow. 0,5053ha
o lacznei powierzchni 0,5441 ha

Opis nieruchomoSci

Nier""homos6 niezabudowan a - zlokalizowana jest w

s4siedawie drogi krajowej nr 60, kt6ra komunikuje

doskonale tr-4ck z miastami takimi jak: Warszawa,

Plock, Kutno. OdlegloSd w linii prostej wynosi I I km

do Plocka i czyni to miejsce atrakcyjn4 strefq

podmieiska.

Przeznaczenie i spos6b zagospodarowania

przeAmioio*a nieruchomoS6 jest objqta planem

zagospodarowania przestrzennego. Obowi4zuje

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przesttzennego

dla czgsci wsi N-1ck, powiat plocki, zatwierdzony

Uchwai4 Rady Gminy w tr-4cku Nr V/47l2011 z dnia

29.06.2011r. Teren na kt6rym znaidujq sig

przedmiotowe dzialki o nr ew. 3lll9 i3512 oznaczony
jest symbolem MW zabudowa mieszkaniowa

wielorodzinna.

Forma zbycia Sprzeda? n ieruchomoSc i

Cena wywolawcza

RAZEM: 356 386.00 zl.
slownie: trzysta pig6dziesi4t sze56 tysigcy trzysta

osiemdziesi4t szesi 00/l 00 zlotych.

do tei }rwoty zostanie doliczony podatek od

towar6w i uslug (VAT) wg stawki obowi4zuj4cei

w dacie sprzedaiy. Aktualnie stawka podatku VAT
wynosi 23o

Termin zaplatY ceny sPrzedairy W caloSCi przed podpisaniem aktu notarialnego

@ dnia wywieszenia wYkazu

(wnioski mozna sklada6 w siedzibie Urzqdu Gminy

w tr-4cku ul. Gostyniriska 2,09-520 N-qck,

pokoi nr 3 (Sekretariat)

Termin do zloilenia wniosku przez osoby,

ktorym przystuguje pierwszeristwo w nabyciu

nieruchomoSci na podstawie att.34 ust. I pkt 1

i 2 ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami


