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DńaŁając na podstawie:

-art.28ust, 1,3,art.31ust. l,art.38ust. li2,art,41ust.l,2,art.67 ust. 1i2 ustawyz&tia?l sierpnia1997r,ogospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z2Dl8r.poz.121zpóźn) ,

- § 13 pkt 1 i 2, § 14 ust. 1-6 tozparądznńa Rady Ministrów z dnia 14 wześńa 2a04 r. w sprawie sposobu ptzeptowadzańa
przetargów orae rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. zż0I4 r. poz, 1490,)
- UchwĄ Nr )O(XIV266ll3 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami gruntowymi i lokalami uĄltkowymi Gminy Cedry Wielkie (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2al3 r. poz. 4369),
w zvviązkuz
- Zarządzenia Nr 99l20l7 iWójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprańe ogłoszenia nieruchomości
przernaczonej do sprzedży,

Wójt Gminy Cedry Wielkie
ogła§za

I przetarg u§tny nieograniczony
na §przedilż na§tępuj ącej nieruchomoŚci gruntowej :

działki zabudowanej, położonej w miejscowości Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie, przeznaczonej w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usfugową zzakręsu handlu ikultury z

dopuszczalną funkcją: zabudowa usługowa zzaktesu administracji, gastronomii, obsługi rekreacji, rzemiosła,

zabudowa mieszkaniowa towarzyszącą zabudowa gospodarcza i garuże dla potrzeb własnych, lokalizacja dróg

wewnętrznych iutządznń infrastruktury technicznej niezbędnych dla funkcjonowania zabudowy (uchwała Nr XXXII
/308lż002 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 30 sierpnia ZaOż Dz Urz. Woj. Pom. 3 1 . 10.200żt. m 72 poz.l60ż).

Przedmiotowa nieruchomość w dziale III księgi wieczysĘ jest wolna od wpińw, natomiast w dzialę IV księgi

wiecrysĘ jest wpisana hipoteka umo\ilna rvłykJa na kwotę 2,8a ń nieuiszczona cęna nabycia nieruchomościnarzecz

Skarbu Państwa oraz hipoteka umowna kaucyjna na kwotę a,28 ń - zobowiązanie wobęc Skarbu Państwa zĘĄułu

odsetek zrvłoki i wydatków pocrynionych przezbaŃ inwestycyjny na rachunek nabywców.

Na części dńał1rjnr 42 (napow 680 m2) zostanie ustanowiona służebnośó przejazda i przechodu natzecz kżdoczesnego

właściciela działkJw 40/4, obręb Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie, któĘ właścicielem jest Gmina Cedry Wielkie.

wylicytowanej ceny sprzedaĘ oraz podatku vat w wysokości obowiązującej w dniu sprzeda-zy.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2018r. o godzinie 1100, w sali posiedzeń

w Cedrach Wielkicho uL M. Płazyńskiego 1ó.

Minimalna wysokość posĘpienia wynosi la/o ceny wywoławczej nieruchomości.

L.p. położenie działki Nr dz. Pow. ha NrKtil
Opis nieruchomości i przezn,

w planie zago§p. prz,estrz.

Cena
wywoławcza w

złotych*

Wadium 109o
ceny

wywoławczej
w złotvch

1

CedryWielkie
ul. osadników
Wojskowych 9

42 0,3419
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Działka zrrajduje się w centrum
miejscowości. Jest zabudowana
nieużywanym budynkiem po

byłm sklepie meblowym, Jest
uzbrojona w przyłącze

wodociągowe, studzienkę
karralizacyjną oraz energię

elekĘczną. Sieć gazu ziemnego
przebiegaw odległości ok. 100 m

od nieruchomości.
Teren usług handiu i kulturv.

374 668,00 37 466,80

*Uwaga: Cena wywoła,wczn" nie obejmuje naleźności podatkowych. Nabywca zobowiązany jest do zapłaĘ

Przędu Gminy



Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczĄ

(z podaniem numeru działl<l w §rtule przelewu) przelewem do dnia ż3.02.2a18 r. na konto Urzędu Gminy

Cedry Więlkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spółdzielcąrm Pruszcz Gdanski o/ Cedry

V/ielkie. Datą dokonania $płaty wadium jest dzieiuarania rachunku bankowego Gminy.

Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapomtańem się z uwarunkowaniami urbanistyczno-

architektonicznymi do zńudowy, zapisami miejscowego planu zagospodarowania ptzestrzennego i z

uzbrojeniem teręnu majdującym się ia dzińce objętej przetargiem ataz jest tównonnczne z

potwierdzeńemzapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją.

Wadium wpłacone przel, uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia

dzińki, a wadia rvpłacone przez pozostĄch uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niżprzed

upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Do przetargu mogą przystąpió osoby ftzyczne i prawne oraz cudzoziemcy, którzy w dniu zawarcia umowy

notarialnej winni posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości

w Polscę. Oferent winien okazać przed otwarciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość (w

przypadku osób prawnych wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dokument

potwierdzający tożsamość) oraz dowód wpłaty wadium. W przypadku osób fizycznych (w tym

prowadzących dzialalność gospodarczą) pozostających w rsviązku małżeńskim, a nie posiadających

rozdzielności majątkowej do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga

małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego maĘonka w formie aktu notarialnego

zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Cenę nabycia nieruchomości ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nabywca jest

zabovńązany wpłacić na konto Urzędu Gminy Cedry Welkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w

Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdński oi Cedry S/ielkie nie później ńż dzięń przed -.vqtzrlaczanym dnięm

zavłarcia umowy sprzedaźry. Nabywca wyłoniony w wyniku przetargu zostanie zawiadomiony na piśmie o

miejscu i terminie zavłarcia umowy sprzedaĘ w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wyznaczony termin nie może być krótszy niZ 7 dni od dnia doręczenia zawiadomięnia. W przypadku

uchylenia się przez nab;.wcę od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwtotowi. Koszty

notarialne zaularcia umowy ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje doLycząre sprzeduĘ nięruchomości można uzyskać w pokoju nr 16 w Urzędzie

Gminy Cedry Wielkie ul. M. PłaĄńskiego 16lub telefoniczńe pod nr (58) 692 20 35.

Ogłoszenie jest również zarieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej:

hup : //www. c e dry-w ielkie. pl
Z ważnych powodów Wójt może ońłałać ogłoszorty przetarg na podstawie art. 38 ust.4

sierpnia ]997 r, o gospodarce nięruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r poz. 12I z póm. zm)

z dnia 2]


