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                                                         Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr  63 /2011  Wójta Gminy Leoncin  

    z dnia  12 sierpnia 2011  r. 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  
 

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 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 z póżn. zm.) 

 

WÓJT GMINY LEONCIN 
O G Ł A S Z A 

PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY 
 

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Leoncin  
 

Oznaczenie nieruchomości Lp. Położe 
nie 
nierucho
mości 

Nr księgi 
wieczystej 

Wg danych                  
z ewidencji 
gruntów (nr 
ewid. działki) 

Powierzchnia 
działki ewid.              
w ha 

Przeznaczenie nieruchomości                     
w miejscowym planie 
zagospodarowania 

Cena wywoławcza  
 nieruchomości  (netto)           
w zł   

 Kwota 
wadium  
 w zł 

1 Nowe 
Polesie 

WA1N/                 
00057122/0 

14/2  
oraz udział  ¼ 
części                 
w działce nr  
14/1 
stanowiącej 
wewnętrzną 
drogę 
dojazdową  

0,1500 ha 
 
+ udział ¼ cz. 
w działce              
o pow.              
0,1417 ha 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
wsi Nowe Polesie zatwierdzonym 
uchwałą Nr IX/55/07 Rady Gminy 
Leoncin  z dnia 2 .09.2007 r.  
nieruchomość położona jest na 
terenie przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną  i letniskową oraz 
zabudowę zagrodową                              
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych  oznaczonym 
symbolem planu  9-MN/RM/U 

85 002,00 zł,  
w tym: 
- działka - 76 500,00 zł      
(51,00zł/m2) 
- udział w drodze  
wewnętrznej-8 502,00 zł     
(24,00zł/m2) 
Cena ustalona w przetargu 
zostanie powiększona                  
o 23% podatek VAT. 

8 510,00 zł 
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2 Nowe 
Polesie 

WA1N/                 
00057122/0 

14/3 
oraz udział  ¼                
części                     
w działce nr  
14/1 
stanowiącej 
wewnętrzną 
drogę 
dojazdową  

0,1628 ha 
 
+ udział ¼ cz.         
w działce              
o pow.              
0,1417 ha 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
wsi Nowe Polesie nieruchomość 
położona jest częściowo na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną                       
i letniskową oraz zabudowę 
zagrodową   z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych  oznaczonym 
symbolem planu  9-MN/RM/U, 
częściowo na terenie zieleni 
naturalnej o symbolu planu 28-ZN, 
częściowo na terenie cieków 
wodnych, rowów melioracyjnych 
oraz zbiorników powierzchniowych 
o symbolu planu 39- WS. 
 
 

85 018,00 zł, 
w tym: 
- działka -  76 516,00 zł 
(47,00zł/m2) 
- udział w drodze  
wewnętrznej-8 502,00 zł      
Cena ustalona w  przetargu 
gruntów przewidzianych 
pod zabudowę (0,1003 ha) 
zostanie powiększona               
o 23% podatek VAT. 
Zwolnienie od VAT 
obejmuje grunty   pozostałe 
o pow.  0,0625 ha 

8 510,00 zł 

3 Nowe 
Polesie 

WA1N/                 
00057122/0 

14/4   
oraz udział  ¼ 
części                     
w działce nr  
14/1 
stanowiącej 
wewnętrzną 
drogę 
dojazdową  

0,1675 ha 
 
+ udział ¼ cz.          
w działce              
o pow.              
0,1417 ha 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
wsi Nowe Polesie nieruchomość 
położona jest częściowo na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną                        
i letniskową oraz zabudowę 
zagrodową z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych  oznaczonym 
symbolem planu  9-MN/RM/U, 
częściowo na terenie cieków 
wodnych,  rowów melioracyjnych 
oraz zbiorników powierzchniowych 
o symbolu planu 39-WS. 
 
 
 

87 227,00 zł 
w tym: 
- działka -  78 725,00 zł 
(47,00zł/m2) 
- udział w drodze  
wewnętrznej -                 
8 502,00 zł      
Cena ustalona w przetargu 
gruntów przewidzianych 
pod zabudowę  (0,1598 ha) 
zostanie powiększona            
o 23% podatek VAT. 
Zwolnienie od VAT 
obejmuje grunty   pozostałe 
o pow. 0,0077 ha 
 

8 730,00 zł 
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4 Nowe 
Polesie 

WA1N/                 
00057122/0 

14/5  
oraz udział  ¼ 
części                     
w działce nr  
14/1 
stanowiącej 
wewnętrzną 
drogę 
dojazdową  

0,1938 ha 
 
+ udział ¼ cz.         
w działce              
o pow.              
0,1417 ha 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
wsi Nowe Polesie nieruchomość 
położona jest na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną                      
i letniskową oraz zabudowę 
zagrodową z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych  oznaczonym 
symbolem planu                                            
9-MN/RM/U. 

101 526,00 zł,  
w tym: 
- działka – 93 024,00 zł      
(48,00zł/m2) 
- udział w drodze  
wewnętrznej -   8 502,00zł     
Cena ustalona  w przetargu 
zostanie powiększona                   
o 23% podatek VAT. 

10 160,00 zł 

 
Opis nieruchomości: 

Są to działki niezabudowane położone w jednym kompleksie, w którym dojazd do działek od drogi powiatowej zapewniony jest 
wewnętrzną drogą gruntową o szer. 8 m. Uzbrojenie terenu :  brak mediów bezpośrednio na działkach.  Istnieje możliwość podłączenia do linii 
energetycznej NN przebiegającej w pobliżu. Nieruchomości są  wolne od obciążeń , ograniczeń w rozporządzaniu i nie są przedmiotem 
zobowiązań. 

Przetarg odbędzie się w dniu  19 września  2011 r. o godz.  14oo 
w Urzędzie Gminy Leoncin,  pok. nr 11.  Kolejność licytacji wg kolejności podanej w tabeli. 

 
Warunki uczestnictwa w przetargu: 
 
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne,  które wpłacą wadium w wymaganej kwocie na konto  Urzędu Gminy 

Leoncin- BS Nowy Dwór Maz. 70 8011 0008 0040 0400 0273 0172, w terminie do 15 września 2011 r. Za termin wpłaty wadium 
przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na w/w rachunek. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki, której dotyczy wpłacone 
wadium. 

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

3. Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu  przedkładają komisji przetargowej: dowody wpłaty wadium, dowody tożsamości – 
osoby fizyczne, aktualne wypisy   z Krajowego Rejestru Sądowego  – osoby prawne. 

4. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem.  
5. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w przetargu wymagana jest  obecność obojga małżonków. W przetargu może 

uczestniczyć jeden z małżonków, jeżeli  przedłoży komisji przetargowej pisemną zgodę drugiego małżonka na udział                                     
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w postępowaniu przetargowym o nabycie nieruchomości lub przedłoży dokument  o rozdzielności majątkowej. 
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno 

postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 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. 

7. Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się dzień,                      
w którym środki finansowe wpłyną na wskazane konto.    

8. O terminie i miejscu zawarcia umowy Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia przetargu. 
9. 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.  
10. Koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty wskazania granic nieruchomości ponosi Nabywca. 
11. W uzgodnionym wcześniej terminie można dokonać oględzin nieruchomości.  
12. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

Dodatkowe informacje o nieruchomościach i warunkach przetargu, regulamin przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy  pok. nr 7,                   
tel. 22 785-65-82(85); 785-66-00 wew.21 oraz na stronie internetowej: www.leoncin.nbip.pl  (przetargi). 

 
WÓJT GMINY 
Adam Mirosław Krawczak 

 
 


