
OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami                             

(t. j. Dz. U.  z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia                  

14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm), 

 

WÓJT GMINY DEBĘ WIELKIE 

Ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości   

gruntowej, oznaczonej jako  dz. nr 195/1, położonej w miejscowości Jędrzejnik o pow. 0,0798 ha,  

dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  

wieczystą nr SI1M/00107318/7. 

Cena wywoławcza: 31 000,00 zł (plus należny podatek VAT w wysokości 23%). 

Wadium: 3 100,00 zł. 

Drugi przetarg odbył się w dniu 9 grudnia 2016 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość ujęta w wykazie ogłoszonym poprzez m. in.  

wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie w terminie od 11 sierpnia 2016 

roku do 19 września 2016 roku oraz w tygodniku „Co Słychać?”. 

Gmina Dębe Wielkie nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla                        

w/w działki. Według wypisu z ewidencji gruntów działka ta stanowi grunty rolne. Na mocy  

wydanej decyzji o warunkach zabudowy przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę  

mieszkaniową jednorodzinną. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być niższe niż  

1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż  

jeden uczestnik zaoferuję cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Warunkiem  

przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej  w ogłoszeniu  

w kasie Urzędu Gminy Dębe Wielkie lub na konto: 91 9226 0005 0001 6724 2000 0040 najpóźniej  

na trzy dni przed dniem przetargu tj. do dnia 6 sierpnia 2017 roku do godziny 10:00. 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  

przed otwarciem ofert. Wadium wniesione w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg  

wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  

wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia  

zamknięcia przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się  

od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu  

Gminy Dębe Wielkie przy ul. Strażackiej 3, w pokoju nr 42. 

Cena zakupu płatna jest najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.                        



Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty  

rozstrzygnięcia przetargu. Koszt sporządzenia akt notarialnego ponosi kupujący. Wskazanie granic  

nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt Kupującego. Szczegółowe informacje o przedmiocie  

i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie w pokoju nr 50 w godzinach  

pracy urzędu lub telefonicznie pod numerem (025) 756 47 03. 

 

 

Wójt Gminy Dębe Wielkie 

Krzysztof Kalinowski 


