
                 Sochocin, 21 marca 2017    

Ś. 6840.1.2016                  

WÓJT GMINY SOCHOCIN 

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XVII/138/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sochocin, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r.                            

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) 

                                                                                 o g ł a s z a 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: 

Lp. Położenie/numer 

KW 

Nr  

działki 

Powierzchnia 

działki 

 

              Opis nieruchomości 

Przeznaczenie w Miejscowym 

Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Wartość 

nieruchomości 

w zł. 

 

 

1. 

   

  

 

 

Sochocin 

ul. Napoleońska/ 

KW 

PL1L/00010704/9 

 

 

 

889 

 

 

 

0,08 ha 

Niezabudowana działka gruntu, o kształcie 

zbliżonym do prostokąta położona w 

miejscowości Sochocin. Działka nie jest 

użytkowana. Na działce znajduje się 

przepompownia  ścieków sanitarnych. 

Działka leży w zasięgu sieci: energii 

elektrycznej wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej i gazowej. 

Działka najprawdopodobniej posiada wadę 

fizyczna gruntu 

 

Działka znajduje się na terenie 

przeznaczonym pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną      

w stanowisku archeologicznymi 

obszarze bez izolacji użytkowej 

warstwy wodonośnej 

 

 

 

24.500,00  

 



Przetarg na sprzedaż w/w działki odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin przy     

ul. Guzikarzy 9 o godz. 10.00 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt  1 i 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), upłynął w dniu 28 lutego 2017 roku. 

Warunki przetargu: 

1. Do przetargu na sprzedaż nieruchomości mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wniosły w pieniądzu wadium do kasy Urzędu 

Gminy Sochocin bądź na konto Urzędu Gminy Sochocin Nr 60 8241 1019 0100 1964 2001 0005 w terminie do dnia 21 kwietnia 2015 r. 

z zastrzeżeniem, iż za termin  wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Urzędu Gminy Sochocin w wysokości 

2.450,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych zero groszy). 

2. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia  nieruchomości osoby, która wygra przetarg. Wadium wpłacone przez 

pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania 

przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

3. Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. 

4. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

5. Opłaty notarialna, sądowa i skarbowa, związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę. 

6. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość winna nastąpić najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali 

sprzedający. Za termin  zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. 

7. Nieuregulowanie w podanym terminie ceny przetargowej nabycia działki powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym. 

8. W dniu przetargu osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość,                                

a przedstawiciele osób prawnych dokument uprawniający do reprezentacji tej osoby. 



9. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby będącej w związku małżeńskim, jest ona obowiązana do wskazania, czy występuje                                   

w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość na majątkową wspólność ustawową (majątek wspólny); wówczas obowiązana 

jest przedstawić na piśmie w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność notarialnie zgodę drugiego małżonka na  zakup 

nieruchomości, bądź oświadczenie o rozdzielności majątkowej. 

10. Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Sochocin, pokój nr 11,                               

tel. 23 661 80 01 wew. 30. 

 

 

 

 

                  Wójt 

              /-/ Andrzej Romatowski 

 

 

 


