
OG~OSZENIE 

Wojt Gminy Baboszewo 
Dzialajqc na podstawie przepis6w . ustawy z dnia, 21 sierpnia 1997r 

o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021r poz. 1899 ze zm.) oraz 

Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 25 wrzesnia 2014r w sprawie sposobu 

i trybu przeprowadzenia przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchomosci 

(Dz.U z 2014r poz.1490 ze zm.) 

oglasza 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci wchodzCJcy 

w skJ:ad zasobu gminnego 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomosc obj~ta wykazem 0publikowanym na 

tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Gminy w Baboszewie oraz na stronie 

intemetowej - biuletyn informacji publicznej Urz~du Gminy w Baboszewie. 

Nieruchomosc poloiona w miejscowosci Cywiny Dynguny gm. Baboszewo, 

skladajqca si~ z dzialki 0 numerze ewidencyjnym: 

dzialka nr 105/2 0 powierzchni 0,1119 ha 

Cena wywolawcza 7.600 zl 

Na w/w nieruchomosc nie zostal sporzqdzony miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. W studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Baboszewo Uchwala nr XXI/102/2001 Rady Gminy 

Baboszewo z dnia 27 sierpnia 2001 roku, przeznaczona jest pod uprawy polowe. 

Opisana nieruchomosc nie jest obciqzona prawami os6b trzecich, wynikajqcymi 

z dzialu III ksi~gi wieczystej przedmiotowej nieruchomosci oraz nie jest 

przedmiotem zobowiqzan. 

Nie ustala si~ terminu zagospodarowania nieruchomosci. 

Nieruchomosc zostala przeznaczona do sprzedazy: 

- Uchwalq Nr XLVIII.366.2023 z dnia 08 lute go 2023r w sprawie wyrazenia zgody 

na zbycie nieruchomosci w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz 

Zarzqdzeniem Nr ORG.0050.20.2023 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 13 lute go 

2023 roku. 



Przetarg odb~dzie si~ w dniu 27 marca 2023r 0 godz.l000 

w Ur.z~dzie Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A pok. Nr 7 

Warunkiem wzi~cia udzialu w przetargu jest wplacenie wadium w wysokosci 

10 % ceny wywolawczej nieruchomosci na rachunek Urz~du Gminy w Baboszewie 

prowadzony przez Bank Spoldzielczy w Plonsku Oddzial w Baboszewie 

nr 73 8230 0007 0005 6300 2000 0004 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby 

srodki pieni~zne znalazly si~ na w/w rachunku najpozniej w dniu 27 marca 2023r, 

pod rygorem organizatora przetargu, ze warunek wplaty nie zostal spelniony. 

Dowod wplaty naleiy przedlozye koinisji przetargowej przed otwarciem 

przetargu. 

W przetargu mogq brae udzial krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, 

jezeli wplacq wadium w podanej wysokosci i w wyznaczonym terminie. 

Wadium zwraca si~ niezwlocznie po zamkni~ciu, odwolaniu, uniewaznieniu lub 

zakonczeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie poiniej niz przed 

uplywem 3 dni, z zastrzezeniem: 

- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, ktory wygral przetarg zalicz si~ 

na poczet ceny nabycia nieruchomosci, 

- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, ktora wygrala przetarg 

i uchylila si~ od zawarcia umowy notarialnej. 

Wojt Gminy Baboszewo zastrzega prawo odwolania przetargu, bez podania 

przyczyny. 

Obecnose osob, ktore chcq przystqpiC do przetargu i wplacily wadium 

w wyznaczonym terminie jest obowiqzkowa. 

Zbycie nieruchomosci b~dqcej przedmiotem notarialnej umowy sprzedazy nastqpi 

zgodnie z wypisem z rejestru grunt ow oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. 

Cena sprzedazy nieruchomosci powinna bye uiszczona w calosci przed zawarciem 

notarialnej umowy sprzedaiy. 

Koszty zwiqzane z zawarciem notarialnej umowy sprzedazy i oplaty sqdowe ponosi 

Nabywca. 

Szczegalowe infonnacje udzielane s~ pod teI./023/661-10-91 w 39 

Wajt Gminy Baboszewo 
mgr ini:. Bogdan Janusz Pietruszewski 

'''W ;.,; BO~"',""",'ii 


