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 z dnia  10 listopada 2010  r. 

 
 

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 
 

Działając na podstawie art.39 ust.2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 25 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 póŜn. zm.) 

 
WÓJT GMINY LEONCIN 

o g ł a s z a 
 
rokowania na sprzedaŜ niŜej wymienionych nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Leoncin połoŜonych w miejscowości WINCENTÓWEK, 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: 
 
1. Działka nr ewid. 57/36 o pow. 1030 m2  wraz z udziałem  2060/71098 części                     

w działkach ewid. nr 57/40, 63/13 o pow. 2889 m2   stanowiących drogę wewnętrzną                
o szer. 8,00 m, zapewniającą dostęp do drogi gminnej. 
CENA WYWOŁAWCZA:     92 238,00 zł,  w tym: 

-   działki : 86 211,00 zł ( 83,70 zł/m2 ) 
-   udziału w drodze wewnętrznej: 6 027,00 zł  

      ZALICZKA: 9 300,00 zł 
 
2.       Działka nr ewid.  57/37 o pow. 1030 m2  wraz  z udziałem  2060/71098 części                           

w działkach ewid. nr 57/40, 63/13 o pow. 2889 m2   stanowiących drogę wewnętrzną.                      
CENA WYWOŁAWCZA:     92 238,00 zł,  w tym: 

-   działki :  86 211,00 zł ( 83,70 zł/m2 ) 
-   udziału w drodze wewnętrznej: 6 027,00 zł  

      ZALICZKA: 9 300,00 zł 
 

3. Działka nr ewid.  57/38 o pow. 1029 m2  wraz  z udziałem  2058/71098 części                           
w działkach ewid. nr 57/40, 63/13 o pow. 2889 m2  stanowiących drogę wewnętrzną.                  
CENA WYWOŁAWCZA:     92 148,00 zł,  w tym: 

-   działki : 86 127,00 zł ( 83,70 zł/m2 ) 
-   udziału w drodze wewnętrznej: 6 021,00 zł 

      ZALICZKA: 9 300,00 zł 
 

Podatek VAT. Do cen nieruchomości ustalonych w rokowaniach zostanie doliczony           
22% podatek VAT.   

Nieruchomości będące przedmiotem rokowań połoŜone są w nowo powstałym 
kompleksie działek budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w sąsiedztwie terenów 
miejscowości gminnej Leoncin, w którym dojazd do działek zapewniony jest drogą gruntową 
wewnętrzną o szer.8 m. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowią otwarte tereny rolne, leśne, luźna 
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zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i stacja uzdatniania wody. Uzbrojenie terenu: 
wodociąg gminny i kanalizacja sanitarna znajduje się w drodze wewnętrznej,  linia 
energetyczna i telefoniczna w drogach gminnych:  ul. Słonecznej i ul. Kościelnej. 

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.) wyŜej wymienione 
nieruchomości połoŜone są na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną (symbol planu 63 MN ). 

Działki nr 57/36, 57/37, 57/38 uregulowane są w księdze wieczystej Kw nr 
WA1N/00044566/0, a działki nr 57/40 i 63/13 stanowiące drogę wewnętrzną w księdze 
wieczystej Kw nr WA1N/00065971/0. Nieruchomości te są wolne od obciąŜeń, ograniczeń         
w rozporządzaniu i nie są przedmiotem zobowiązań. 

Przetargi zostały przeprowadzone w terminach:  
− na sprzedaŜ działki nr 57/36 w dniach : 26.08.2008 r., 01.12.2008 r., 27.05.2009 r.,             

14.08.2009 r., 20.11.2009 r., 28.04.2010 r., 14.09.2010 r. 
− na sprzedaŜ działek nr 57/37, 57/38 w dniach : 18.09.2009 r.,  27.11.2009 r., 

28.04.2010 r., 14.09.2010 r. 
 

Rokowania odbędą się w dniu 17 grudnia 2010r. o godz. 13 oo  w Urzędzie Gminy 
Leoncin w pok. nr 8. 
 
Warunki przystąpienia do rokowań 
 
� Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złoŜenie pisemnego zgłoszenia udziału                             

w rokowaniach na wybraną nieruchomość i wpłacenie zaliczki pobieranej tytułem 
zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.  

� Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie 
oznaczonej  „Rokowania na sprzedaŜ nieruchomości”  w sekretariacie Urzędu 
Gminy, do dnia 13 grudnia 2010 r. 
Zgłoszenie powinno zawierać: 
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeŜeli zgłaszającym jest 

osoba prawna lub inny podmiot, 
2. datę sporządzenia zgłoszenia, 
3. nr ewidencyjny działki, której dotyczy zgłoszenie  
4. oświadczenie, Ŝe zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te 

warunki bez zastrzeŜeń, 
5. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (jednorazowo, w ratach). 
Do zgłoszenia naleŜy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.  

Zaliczkę naleŜy wpłacić na konto Urzędu Gminy Leoncin – BS Nowy Dwór Maz.                  
47 8011 0008 0040 0400 0273 0004, do dnia 13.12.2010 r. (za termin wpłaty zaliczki 
przyjmuje się datę wpływu kwoty zaliczki na rachunek bankowy Urzędu Gminy). 

� Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości uczestnikowi, który 
zostanie ustalony nabywcą, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona 
najpóźniej w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.  
JeŜeli osoba, która została ustalona nabywcą nieruchomości uchyli się od zawarcia 
umowy sprzedaŜy nieruchomości wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

� Ustala się moŜliwość rozłoŜenia ceny nieruchomości na raty na okres dwóch lat. Pierwsza 
rata w wysokości ni niŜszej niŜ 50% ceny podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy 
notarialnej. Pozostałe raty wraz z oprocentowaniem równym stopie redyskonta weksli 
stosowanej przez NBP będą podlegały zapłacie w terminach ustalonych w rokowaniach. 
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Wierzytelność gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu zostanie zabezpieczona przez 
ustanowienie hipoteki. 

� Koszty spisania umowy notarialnej i wskazania granic nieruchomości ponosi nabywca. 
� Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 
Szczegółowe informacje o nieruchomościach i warunkach rokowań moŜna uzyskać                  
w Urzędzie Gminy pokój nr 7 tel. 785-65-82(85); 785-66-00.  

    
Wójt Gminy  
Józef Mosakowski 

 
 


