Zalqcznik Nr 1
do zarzqdzenia Nr 6/2017
Wójta Gminy Leoncin
z dnia 8 lutego 2017 r.

OGLOSZENIE 0 PRZETARGU
Ir

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust.2a i ust.3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
oraz § 3 ust. 1, § 15 rozporzqdzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzenia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoci (t.j.Dz.
U. z 2014 r. poz.1490)
WOJT GMINY LEONCIN
OGLASZA
PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na sprzedaz theruchomoci stanowiqcej w1asnoé Gminy Leoncin polo2onej w obrçbie
0015 NOWE POLESIE, oznaczonej jako dzialka nr 236/3 o pow. 0,0500 ha, dia której Sd
Rejonowy w Nowym Dworze Maz. prowadzi ksiçgç wieczystq WA1N/00025633/2.
Uzasadnienie wyboru formy przetargu:
Przetarg jest ograniczony do wlacicie1i dzialek przyleglych do nieruchomoci bçd4cej
przedmiotem przetargu. Zbywana nieruchomoó nie moze bye zagospodarowana jako
odrçbna nieruchomoé, ze wzglçdu na brak dostçpu do drogi publicznej i malq powierzchniç.
Moze bye polqczona z nieiruchomo§ci4 do niej przyleglq w celu poprawienia warunków jej
zagospodarowania.
Opis nieruchomosci:
Jest to dzialka niezabudowana o ksztalcie trójkqta, która nie ma dostçpu do drogi
publicznej. Uzbrojenie terenu: sieC wodociqgowa i linia energetyczna.
NieruchomoC jest wolna od obcieñ, ograniczeñ w rozporzdzaniu i nie jest
przedmiotem zobowi4zañ.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Polesie
zatwierdzonym uchwalq Nr IX/55/07 Rady Gminy Leoncin z dnia 26.09.2007 r.
nieruchomoC polozona jest na terenie przeznaczonym pod tereny zieleni naturalnej
oznaczone w planie symbolem 35 ZN.
Cena wywolawcza:
6 050,00 zi
Wadium:
605,00 zi
Minimalne postqpienie: 70,00 zi
Podatek VAT. Sprzedaz zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9
ustawy o podatku od towarów i uslug.
Przetarg odbçdzie si w dniu 17 marca 2017 r. o godz. 1400
w Urzedzie Gminy Leoncin, pok. Nr 5.
Warunki przetargowe i termin zgloszenia uczestnictwa w przetargu:
1. W przetargu mogq braC udzial osoby, które wplacq wadium i zostanq zakwalifikowane do
uczestnictwa w przetargu.
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2. Pisemne zgloszenie uczestnictwa w przetargu nalezy z1o46 w sekretariacie Urzçdu
Gminy, w terminie do dnia 14 marca 2017 r.
Zgloszenie powinno zawieraé:
- Imiç, nazwisko i adres oferenta,
- Dokumenty potwierdzajce prawo w1asnoci do nieruchomoci przylegiej (np. odpis
ksiçgi wieczystej, wypis aktu notarialnego itp.),
- Owiadczenie, 2e oferent zapoznal sic z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzezeii.
Do zgloszenia nalezy do1czy6 kopiç dowodu wplaty wadium.
3. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogloszeñ
w siedzibie tut. Urzçdu oraz zamieszczona na stronach intemetowych Urzçdu,
w dniu 15 marca 2017 r.
4. Wadium nalezy wplacié na konto Urzçdu Gminy Leoncin- BS Nowy Dwór Maz.
70 8011 0008 0040 0400 0273 0172, w terminie do 13 marca 2017 r. Za termin wplaty
wadium przyjmuje sic date wplywu kwoty wadium na w/w rachunek bankowy.
5. Wplacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoci
uczestnikowi, który przetarg wygra, pozostalym osobom zostanie zwrócone nie póniej
ni przed uplywem 3 dni od dnia odwolania lub zamkniçcia przetargu.
6. Uczestnicy przetargu przed rozpoczçciem przetargu przedkladajq komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych - dowody tosamoci,
- w przypadku osób prawnych - aktualne wypisy z Krajowego Rejestru Sadowego,
dowody tozsamoci osób reprezentujqcych podmiot.
7. Uczestnicy biorq udzial w przetargu osobicie lub przez pelnomocnika 1egitymujcego sic
pisemnym pelnomocnictwem.
8. W przypadku osób pozostajcych w zwiqzku makeñskim, do uczestnictwa w przetargu
wymagana jest obecnoé obojga mal2onk6w. Jeden z ma1onk6w moze uczestniczyé
w przetargu, jezeli przedlo2y komisji przetargowej pisemnq zgodç drugiego maizonka na
udzial w postçpowaniu przetargowym lub dokument o rozdzie1noci majqtkowej.
9. Przetarg jest wany bez wzgldu na liczbç uczestników przetargu, jee1i przynajmniej
jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postqpienie powyej ceny wywolawczej.
Wysokoé postqpienia ustalaJ4 uczestnicy przetargu, z tym, ze postqpienie nie moe bye
nisze ni 1% ceny wywolawczej, z zaokrqgleniem w górç do pelnych dziesiqtek zlotych.
10. Cena sprzedazy nieruchomoci podlega zaplacie przed dniem zawarcia umowy
przenoszcej w1asnoé.
11. 0 terminie i miejscu zawarcia umowy Nabywca zostanie powiadomiony w ciqgu 21 dni
od dnia przetargu. Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoci nie przystpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Wójt Gminy make odstqpié od umowy,
a wplacone wadium nie podlega zwrotowi.
12. Koszty i oplaty zwizane z nabyciem nieruchomoci oraz koszty wskazania granic
nieruchomoci ponosi Nabywca.
13. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwolania przetargu z wa2nych powodów.
Dodatkowe informacje o nieruchomoci i warunkach przetargu oraz regulamin przetargu
mozna uzyskaó w Urzçdzie Gminy pok. nr 7 tel. 22 785-65-82(85); 785-66-00 wew. 21.
Ogloszenie o przetargu wywiesza sic na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzcdu Gminy
oraz publikuj e na stronach internetowych: www.bip. Ieoncin.pl (przetargi), 'vww. Ieoncin.pl
WOJT G
Adam Mir4faw Krawczak

