
                                             Załącznik Nr 1  
                                                                                                    do zarządzenia Nr 10/2008 Wójta Gminy Leoncin  

                                                         z dnia 29 marca 2008 r. 

 
 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 
o przetargu ustnym nieograniczonym 

 
Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz § 3  ust.1 
rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, 
poz.2108) 

WOJT GMINY LEONCIN 
O G Ł A S Z A 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leoncin 
położonej w miejscowości WINCENTÓWEK, składającej się z działek ewidencyjnych  
nr 54/41 i 57/26 o łącznej pow. 2138 m2 (Kw 28034, Kw 44566), przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oraz udziałów w drogach wewnętrznych 
zapewniających dostęp do drogi gminnej:  
− udziału ½ części w działkach ewid. nr 54/42, 57/31 o łącznej pow.400 m2 ,                                      

( Kw 28034, Kw 44566) stanowiących drogę o szer. 6,0 m oznaczoną w koncepcji 
zagospodarowania terenu symbolem 4 KDW ,  

− udziału 4276/71098 części w działkach ewid. nr 57/40, 63/13 o pow. 2889 m2                              

( Kw 65971) stanowiących drogę o szer. 8,0 m oznaczoną w koncepcji zagospodarowania 
terenu symbolem 2 KDW. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Leoncin                    
i Wincentówek zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Leoncin Nr XVIII/26/04 z dnia 
16.06.2004 r. (Dz.Urz.Woj.Maz.Nr 182, poz.4750  z dn. 23.07.2004 r.) przedmiotowa 
nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną (symbol planu 63 MN). Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń, ograniczeń                           
w rozporządzaniu i nie jest przedmiotem zobowiązań.  

 
                                   CENA WYWOŁAWCZA:     157 726,00 zł,   

w tym: 
                                             -   działki : 145 384,00 zł ( 68,00 zł/m2 ) 

         -   udziałów w drogach wewnętrznych: 12 342,00 ( 33,00 zł/m2 ) 
Wadium:   15 800,00 zł 
Postąpienie: Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie 
może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. 
Podatek VAT.  Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek 
VAT w wysokości 22%.   

 
Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2008 r. o godz. 14oo 

w Urzędzie Gminy Leoncin, w pokoju nr 8. 
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 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto 
Urzędu Gminy Leoncin– BS Nowy Dwór Maz. O/Leoncin                                                      
47 8011 0008 0040 0400 0273 0004, w terminie do dnia 10 marca 2008 r.                       
Za termin wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na  ww. rachunek 
bankowy Urzędu Gminy. 

 Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości 
uczestnikowi, który przetarg wygra, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone 
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 

 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  
do zawarcia umowy, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi. 

 Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dokumentów 
potwierdzających tożsamość i dowodów wpłaty wadium. 

 Koszty spisania umowy notarialnej i wskazania granic nieruchomości ponosi nabywca. 
 Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 
 Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu. 

 
Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać               

w Urzędzie Gminy pok. nr 7, tel. 022/ 785-65-82(85), 785 66-00 oraz na stronach 
internetowych :  http://www.regioset.pl/leoncin;  http://www.leoncin.nbip.tc.pl  /w zakładce 
nieruchomości/. 

 
Leoncin,   29 stycznia 2008  r.      
                                                                                                                      Wójt Gminy 

Józef Mosakowski
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 


