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Sochocin, dnia 28 lutego 2014

KOS.6840.1.2014

WOJT GMINY SOCHOCIN
Dzialaj~c

na podstawie Uchwaly N r XXVJJJ205/20 13 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2013
w sprawie wyraZenia zgody na sprzedaz nieruchomosci gruntowej stanowi~cej wlasnosc gminy
Sochocin, zgodnie z ustaw~ z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami It.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr. 102 poz. 651 z poin. zm.l oraz Rozporz~dzeniem Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie
nieruchomosci IDz. U. Nr 207 poz. 21081
oglasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaZ nizej wymienionych nieruchomosci:

L.p.

I

Nr
dzialki

98

Pow.
w ha

Opis
nieruchomosci

0,8500

Niezabudowana
dzialka
po1ozona we
wsi Gromadzyn

Przeznaczenie
w Miejscowym Planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
CZysciowo 8 ML - zabudowa
mieszkaniowa letniskowa na
dzialkach indywidualnych,
czysciowo na terenie upraw rolnych
w tarasie zalewowym rz. Wkry

Wartosc
nieruchomo
sci w zl.

KW

72 400,00

3764/5

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbydzie siy w dniu 11 kwietnia 2014 0 godz. 10.00 w Urzydzie Gminy Sochocin.
2. Cena wywolawcza nieruchomosci wynosi: 72 400,00 zl (slownie: siedemdziesi~t dwa tysi~ce
czterysta zlotych zero groszy).
3. Do przetargu na sprzedaz nieruchomosci mog~ przyst~pic osoby fizyczne i prawne, ktore wniosly
w gotowce wadium w wysokosci 7 240,00 zl (slownie : siedem tysiycy dwiescie czterdziesci
zlotych zero groszy) do kasy Urzydu Gminy Sochocin b~di na konto Urzydu Gminy Sochocin
Nr 878241 10190100 196420010004 w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 z zastrzezeniem, iz za
termin wniesienia wadium uWaZa si y dzien wplywu wadium na konto Urzydu Gminy Sochocin.
4. Wplacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomosci osoby, ktora wygra
przetarg. Wadium wplacone przez pozostalych uczestnikow przetargu zostanie zwrocone nie
p6Zniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamkniycia przetargu, odwolania przetargu,
uniewaznienia przetargu, zakonczenia przetargu wynikiem negatywnym.
5. Nabywc~ nieruchomosci zostanie osoba, ktora w przetargu zaoferuje najwyzsz~ ceny.
6. Oplaty: notarialna, s~dowa i skarbowa, zwi~ane z nabyciem nieruchomosci, obci~zaj~ nabywcy.
7. Wplaty przetargowej ceny nabycia nieruchomosci naleZy dokonac w terminie 21 dni od daty
przetargu.
8. Nieuregulowanie w podanym terminie ceny przetargowej nabycia dzialki powoduje przepadek
wadium a przetarg czyni niebylym.
9. Szczegolowych informacji udziela Wydzial gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
Urzydu Gminy Sochocin. Szczegolowych informacji udziela Wydzial Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska Urzydu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9 (pokoj nr 9, teI.O-23 661-80-01
wew.27).
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