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KOS.6840.2.2014 	 Sochocin, dnia 10 wrzeSnia 2014 

WOJT GMINY SOCHOCIN 

Dzialaj,!c na podstawie Uchwaly Nr XXVIII /224/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrazenia zgody na 
sprzedaz nieruchomosci gruntowych niezabudowanych stanowi,!cych wlasnosc gminy Sochocin, zgodnie z ustaw'! z dnia 21 sierpnia 
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami It.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 5181 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. 2108/, 
w zwi,!zku z Zarz,!dzeniem Nr 68/2014 Wojta Gminy Sochocin z dnia 3 wrzesnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywolawczej 
w trzecim przetargu nieruchomosci stanowi,!cej wlasnosc Gminy Sochocin, polozonej w miejscowosci Sochocin. 

oglasza 

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nizej wymienionej nieruchomosci: 


Lp 
Poloieniel 

numer KWI 
Nr 

dzialki 
Pow. 
w ha 

Opis nieruchomosci 

Przeznaczenie 
w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania 
Przestrzennego 

Wartosc 
nieruchomo 

sci w zl. 

Niezabudowana dzialka gruntu, 0 ksztalcie Dzialka znajduje sit( na 

1 

Sochocin 
ul. Piaskowa 

IKW 
PL 1 LlOOO 10704/9 

406112 
405114 
404/ 12 

0,0806 

prostok'lta polo zona w miej scowosci Sochocin. 
Uksztahowanie terenu dzialki jest plaskie, 

korzystne dla jej zabudowy. Dzialka nie jest 
jeszcze ogrodzona. Na obrzezach znajduj'l sit( 

terenie 42 MN 
przeznaczonym pod 

zabudowt( mieszkaniow'l 
jednorodzinn'l w obszarze 

44100,00 zl 

kanalizacja, gaz, wodoci'lg, energia elektryczna stanowiska archeologicznego 

Przetarg na sprzedaz ww. dzialki odb'idzie si'i w dniu 17 pazdziernika 2014 r. w siedzibie Urz'idu Gminy Sochocin przy 
ul. Guzikarzy 9 0 godz. 10.00. 

Termin do zlozenia wniosku przez osoby, ktorym przyslugiwalo pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z pozn. zm.), uplyn,!l 
w dniu 21 maja 2014 roku. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbyl siy w dniu 4 lipca 2014 r. Drugi przetarg ustny 
nieograniczony odbyl siy w dniu 20 sierpnia 2014 roku. 

Warunki przetargu: 

1. 	 Do przetargu na sprzedaz nieruchomosci mog,! przyst,!pic osoby fizyczne i prawne, ktore wniosly w gotowce wadium do kasy 
Urzydu Gminy Sochocin b,!dz na konto Urzydu Gminy Sochocin Nr 068241 10190100 19642001 0007 w terminie do dnia 13 
pazdziernika 2014 z zastrzezeniem, iz za termin wniesienia wadium uwaza siy dzien wplywu wadium na konto Urzydu Gminy 
Sochocin w wysokosci 4 410,OOzl (slownie: cztery tysi,!ce czterysta dziesiyc zlotych zero groszy) 
Wplacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomosci osoby, ktora wygra przetarg. Wadium wplacone 
przez pozostalych uczestnikow przetargu zostanie zwrocone nie pozniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamkniycia przetargu, 
odwolania przetargu, uniewaznienia przetargu, zakonczenia przetargu wynikiem negatywnym. 

2. 	 Nabywc,! nieruchomosci zostanie osoba, ktora w przetargu zaoferuje najwyzsz'! ceny. 
3. 	 Wysokosc post,!pienia nie moze wynosic mniej niz 1 % ceny wywolawczej , z zaokr,!gleniem w gory do pelnych dziesi'!tek zlotych. 
4. 	 Oplaty: notarialna, s'!dowa i skarbowa, zwi,!zane z nabyciem nieruchomosci, obci,!zaj,! nabywcy. 
5. 	 Zaplata ceny za nabyt'! nieruchomosc winna nast,!pic najpozniej w przeddzien zawarcia umowy notarialnej, ktorej termin ustali 

sprzedaj,!cy. Za termin zaplaty ceny uznaje siy dzien wplywu naleznosci na wskazane konto. 
6. 	 Nieuregulowanie w podanym terminie ceny przetargowej nabycia dzialki powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebylym. 
7. 	 W dniu przetargu osoby fizyczne zobowi'!zane S,! do przedstawienia Komisji przetargowej dokumentu stwierdzaj,!cego tozsamosc, 

a przedstawiciele osob prawnych dokument uprawniaj,!cy do reprezentacji tej osoby. 
8. 	 W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby byd,!cej w zwi,!zku malZenskim jest ona obowi,!zana do wskazania czy wystypuje 

w imieniu wlasnym, czy tez zamierza nabyc nieruchomosc na maj'!tkow,! wspolnosc ustawow'! (maj,!tek wspolny); wowczas 
obowi,!zana jest przedstawic na pismie zgody drugiego malzonka na zakup nieruchomosci, b,!dz oswiadczenie 0 rozdzielnosci 
maj ,!tkowej. 

9. 	 Szczegolowych informacji udziela Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzydu Gminy Sochocin, 
ul. Guzikarzy 9 (pokoj nr 11, tel.O-23 661-80-01 wew. 30). 
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