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Zalqcznik Nr 1
do zarzqdzenia Nr 59 /2015
Wójta Gminy Leoncin
z dnia 29 lipca 2015 r.
WOJT GMINY LEONCIN
dzialajqc na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce
nieruchomociami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz § 3 ust. 1 rozporz4-dzenia Rady Ministrów
z dnia 14 wrzenia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
OGLASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaz nizej wymienionych nieruehomoci stanowiqçych wlasnoé Gminy Leoncin:
Lp Polozenie
Oznaczenie nieruchomoci
nieruchomo.ci Nr ksiçgi
Nr
wieczystej
ewid
dzialki
1. Nowe
270/6
WA1N/0068145/7
Grochale
2. Nowe
WA1N/0068145/7
270/7
Grochale
3. Nowe
WA1N/0068145/7
270/8
Grochale

-

Powierzchnia w ha

0,1697
0,1057
0,1056

Cena
wywolawcza
w zi bez
podatku VAT
152 730,00
90 zl/m2)
95 130,00
(90 zl/m2)
95 040,00
(90 zl/m2)

Kwota
wadium
w zi
15 280,00
9520,00
9 510,00

Do cen nieruchomoci ustalonych w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Opis i przeznaczenie nieruchomoci:
Sq, to dzialki niezabudowane polozone w jednym kompleksie z bezporednim dostçpem
do nowo wybudowanej drogi gminnej o nawierzclmi asfaltowej z chodnikami, lczacej drogç
powiatowq, z drogq wojewódzkq.
Sasiedztwo bezporednie stanowift otwarte tereny role i 1una zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna nowo powstajqça i istniejca. Uzbrojenie terenu: sieé wodociqgowa i linia
energetyczna.
Nieruchomoci sa, wolne od obciaeñ, ograniczeñ w rozporzq,dzaniu i the s,
przedmiotem zobowia,zañ.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowoci Nowe
Grochale zatwierdzonym uchwalft Rady Gminy Leoncin nr XX/43/04 z dnia 18.08.2004 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. z dn.07.09.2004 r. Nr 227, poz.6 108 z pón.zm.):
• Dzialka nr 270/6 (poz. 1) - polo2ona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowç
mieszkaniowa,jednorodzinnqi us1ugow4ozn. symbolem planu 33 MN/U,
• Dzialki (poz. 2-3) - polozone s4 na terenie przeznaczonym pod zabudowç
mieszkaniowjednorodzinnq, ozn. symbolem planu 15 MN.
Przetarg odbçdzie sic w dniu 18 wrzenia 2015 r. o godz. 1400 w Urzedzie Gminy
Leoncin, pok. Nr 5. Ko1ejnod licytacji wg ko1ejnoci podanej w tabeli.
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Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. W przetargu mogq, brad udzial osoby fizyczne i osoby prawne, które wplacq, wadium
w wymaganej kwocie na konto Urzçdu. Gminy Leoncin- BS Nowy Dwór Maz.
70 8011 0008 0040 0400 0273 0172, w terminie do 14 wrzenia 2015 r. Za termin
wplaty wadium przyjmuje sic datç wplywu kwoty wadium na wiw rachunek bankowy.
Przy dokonywaniu wplaty na1ey podaé numer dzialki, której dotyczy wplacone wadium.
2. Wplacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoci
uczestnikowi, ktOry przetarg wygra, pozostalym osobom zostanie zwrócone nie póniej
nit przed uplywem 3 dni od dnia odwolania lub zamkniçcia przetargu.
3. Uczestnicy przetargu przed rozpoczçciem przetargu przedkladaja komisji przetargowej:
- dowody wplaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych - dowody tosamoci,
- w przypadku osób prawnych - aktualne wypisy z Krajowego Rejestru Sdowego,
dowody tosamoci osób reprezentujcych podmiot.
4. Uczestnicy bior, udzial w przetargu osobicie lub przez pelnomocnika 1egitymujcego sic
pisemnym pelnomocnictwem.
5. W przypadku osób pozostajftcych w zwiftzku maleñskim, w przetargu wymagana jest
obecnoé obojga malzonków. W przetargu mo2e uczestniczyé jeden z malzonków, jee1i
przedlozy komisji przetargowej pisemnq, zgodc drugiego maizonka na udzial
w postçpowaniu przetargowym o nabycie nieruchomoci lub przedlo2y dokument
o rozdzie1noci majtkowej.
6. Przetarg jest wa2ny bez wzgldu na liczbç uczestników przetargu, jezeli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postapienie powyej ceny wywolawczej.
Wysokoé postEtpienia ustalaj q, uczestnicy przetargu, z tym, ze postajienie nie moze bye
nisze niz 1% ceny wywolawczej, z zaokrlëniem w górç do pelnych dziesiatek ziotych.
7. Cena sprzedazy nieruchomoci podlega zaplacie przed dniem zawarcia umowy
przenoszaçej w1asnoC.
8. 0 terminie i miejscu zawarcia umowy Nabywca zostanie powiadomiony w Ciqgu 21 dni
od dnia przetargu. Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoci nie przystapi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Wójt Gminy moze odstqpiC od umowy,
a wplacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Koszty i oplaty zwiqzane z nabyciem nieruchomoci oraz koszty wskazania granic
nieruchomoci ponosi Nabywca.
10. Oglcdzin nieruchomoci mozna dokonaC p0 uprzednim uzgodnieniu terminu.
11. WOjt Gminy zastrzega sobie prawo odwolania przetargu z wa2nych powodów.
Dodatkowe informacje o niemchomociach i warunkach przetargu oraz regulamin
przetargu mozna uzyskaC w Urzçdzie Gminy pok. nr 7 tel. 22 785-65-82(85);
785-66-00 wew. 21.
Ogloszenie o przetargu wywiesza sic na tablicy informacyj nej w siedzibie Urzçdu Gminy
oraz publikuj e na stronach internetowych: www.bip.leoncin.pl (przetargi), www.leoncin.pl

WOJT GM
Adam Miro/ç. Krawczak

