
RGR-II.6840.9.2.2019 

OGŁOSZENIE 

O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ 

WŁASNOŚĆ GMINY LASZKI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERNIAWKA. 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 38 ust. 1, 2 i 4, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i 4, art. 41 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami), § 2 ust. 2,  

§ 3 ust. 1, § 4 ust. 1 – 8, § 6 ust. 1 i ust. 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Zarządzeniem Nr 62/19 Wójta Gminy 

Laszki z dnia 14 sierpnia 2019 r., w związku z wykazem do sprzedaży tej  nieruchomości gruntowej z dnia 12 kwietnia 2019 r. oraz pierwszym 

przetargiem ogłoszonym na dzień 10 lipca 2019 r., który zakończył się wynikiem negatywnym (RGR-II.6840.13.2018), Wójt Gminy Laszki 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wyszczególnionej nieruchomości gruntowej: 

Lp. Obręb, Gmina Nr działki 

Pow. 

działki 

w ha 

Nr KW 
Opis nieruchomości gruntowej 

 

Cena za nieruchomość 

gruntową 

 

1. Czerniawka, gm. 

Laszki 

231 0.0711 PR1J/00083868/1 Nieruchomość posiada kształt zbliżony do 

prostokąta. W bezpośrednim sąsiedztwie działki 

znajdują się nieruchomości z zabudową 

mieszkaniową jednorodzinną. Działka położona w 

wschodniej części miejscowości Czerniawka. 

Nieruchomość użytkowana rolniczo. Działka nie 

posiada Dostępu do drogi publicznej. 

3.520,00 zł. 

 

Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich. 

 

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. 

 

Przeznaczenie nieruchomości – Gmina Laszki nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na przedmiotowe 

nieruchomość nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy lub inna decyzja zmieniająca przeznaczenie terenu, zgodnie z ustaleniami 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laszki uchwalonego Uchwałą nr XII/137/12 Rady Gminy 

Laszki z dnia 22 czerwca 2012 r. działka nr 231 położona jest „w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolem 

MN”. 

Na przedmiotową nieruchomość nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy lub inna decyzja zmieniająca przeznaczenie terenu. 

 

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa działka stanowi użytek rolny oznaczony jako gruntu orne RVI o pow. 0.0711 ha. 

 



Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach – pokój 

nr 8 o godz. 10
00

. 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości, tj. kwota 

360,00 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych). 

 

Wadium jest płatne w pieniądzu do dnia 19 września 2019 r. na konto Urzędu Gminy Laszki nr 13911310430000000000130022 w Banku 

Spółdzielczym w Żurawicy O/Laszki (liczy się data wpływu wadium na konto). 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Przetarg przeprowadza się jeżeli stawi się choćby jeden uczestnik. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu 

organizatora przetargu do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega 

zwrotowi. 

Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. 

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków, w związku z tym Urząd Gminy może 

okazać położenie nieruchomości w terenie, zaś szczegółowe granice nabywca nieruchomości może żądać na własny koszt. 

 

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Laszki przez okres 30 

dni, a ponadto ogłoszenie o przetargu wywieszono w miejscu dostępnym publiczne w miejscowości Czerniawka, a także opublikowano na 

stronie internetowej Gminy Laszki www.laszki.itl.pl/bip oraz informacje o przetargu podano w prasie lokalnej. 

Niniejsze ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń od dnia 16 sierpnia 2019 r. 

Laszki, dnia 14 sierpień 2019 r. 

 

 

Wójt Gminy Laszki 

 Stanisław Gonciarz 


