
WÓJT GMINY CEDRY WIELKIE
83-020  Cedry  Wielki©
ul. M. Płażyńskiego 16

GN.6840.P.05.01.2019

Cedry Wielkie, dnia 31  maja 2019r.

Działając na podstawie:
-       art. 28 ust.1-3, art. 37 ust.1, art. 38 ust.1 i 2, art. 41  ust.l, 2, art.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204),
-      §  13 pkt 1-3,  5, 6 i 8,  §  14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposóbu przeprowadzania

przetargów oraz rokowań na zbycie rieruchomości (t.j. Dz. U, z 2014 r. poz.  1490),
-      Uchwały  Nr  XX}m/266/13  Rady  Gminy  Cedry  Wielkie  z  dnia  22  listopada  2013  r.  w  sprarie  zasad  gospodarowania

nieruchomościami gruntowymi i lokalami użytkowymi Chiny Cedry Wielkie @z. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 4369),
w związku z:
-      Zarządzeniem wójta Gminy cedry wielkie Nr l02/2018 z dnia l6 paździemika 2018 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Cedry Wie]ki€
Oglasza

H pizetirg ustny nieograniczony
na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowy€h:

Położenie
działki

Powierzchnia

[ha]

Cena netto
nieruchomości  [zł]

Wadium
10% ceny wywoławczej

[zł]

Blotik 0,56S8 GDIG/00047388/7 305 532,00 zl 30 553,20 z]

Opis nieruchomości [ przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennLego (mpzp):

Niezabudowaną nieużbrojona działka sąsiadująca z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz
nieruchomościami rolnymi. Usytuowana przy drodze publicznej bez uządzonego zjazdu na nieruchomość. Sieć
kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna znajduje się w bliskim sąsiedztwie w drodze.

Przedmiotowa działka gruntowa położona jest na terenie oznaczonym symbolem O lMN:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

W dziale IH księgi wieczystej nr GD I G/00047388/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ HI
Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowione są ograniczone prawa i roszczenia:
-      służebności gruntowe przejazdu i przechodu na podstawie wniosku z dnia 30.06.55r Nr l06/55 -wpisano

20 lipca 195 5r. Zakłady Energetyczne Okręgu Nadmorskiego w Gdańsku,
-      nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu, polegająca na:

A)   prawie korzystania z nieruchomości obciążonej -działki 251/1 obszam 1,3084 ha w zakresie
niezbędnym do posadowienia na niej linii elektroenergetycznej SN 15KV, kablowej linii
elektroemergetycznej SN 15 KV, słupa energetycznego SN15 KV;

8)   znoszenia istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej, po ich posadowieniu;
C)   prawie koizystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji,

remontów, modemizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
wraz z prawem wej ścia i wjazdu na nieruchomość obciążoną odpowiedrim sprzętem, zarówno przez
pracowników Energa-Operator Spółki Akcyjnej, jej następców prawnych, jak i przez wszystkie
podmioty i osoby, którymi Energa-Operator Spółka Akcyjna posługuje się w związku z prowadzoną
działalnością.

Uwaga:Cenawywoławczanieobejmujendeżnościpodatkowych.Nabywcazobowiązanyjestdozapłatywylicytowanej
ceny sprzedaąr oraz podatku vat w wysokości obowiązującej w dniu przedaży.



Lp.
Położenie

Nr działki
Powierzchnia

NrKW
Cena netto

Wadium10%cenywywoławczej[zł]

działki (ha] nieruchomości  [zł]

2.

CedryWielkie
340„4 0,1135

GDIG/00045223/9

89 665,00 zl 8 966,50 zl
340#8 0,1350 106 650,00 zl 10 665,00 zl
340„9 0,1251 98 829,00 zl 9 882,90 zl
340„2 0,1404 110 916,00 zl 11 091,60 zl

Op].s nieruchomości i przezm]czenie w miejscowym planie zagospodarowania przesmenrtego (mpzp):

Niezabudowane, nieuzbrojone działki położone w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi. Zapewniony jest dostęp do drori publicznej, brik zjazdów na działki. Infi-astruktua wodociągowa,
kanalizacyj na, elektryczna
i telekomunikacyjna znajduje się niedalekiej odległości w ciągu ulicy Juliana Tuwima.

Pizedmiotowe dziaHci gruntowe 2majdują się na terenie oznaczonym symbolem A.48.M:
-   fiinkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
-   fiinkcja dopuszczalna: zabudowa usługowa, zabudowa gospodarc2a i garaże dla potrzeb własnych, lokalizacja

urządzeń infiastruktury technicznej i dróg wewnętrznych;
-   fi)nkcja wykluczona: wszelka działalność powodująca uciążliwość dla środowiska.

W dziale IH księgi wieczystej nr GD I G/00045223/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 111
Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowione są ograniczone prawa i roszczema:
-   służebności gruntowe przejazdu i przechodu na podstawie wniosku z dnia 24 lutego 1960r. Nr 855/60 -

wpisano 26 lutego 1960r. Zakłady Energetyczne Okręgu Nadmorskiego w Gdańsku;
-   ostrzeżenie o riezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym dotyczący działki nr 46 o

pow.  1400 m2 wpisanej pod pozycją 40 w księdze wieczystej nr 49563 pod pozycją 2 -wpisano 12 lutego
1997r.

Lp.
Położenie

Nr działki
Powierzchnia

NrKW
Cena netto

Wadium10%cenywywotawczej[zł]

działki [ha] nieruchomości [zt)

3.

Giemlice

241„ 0,0966

GDIG/00097084/1

61 824,00 zl 6 182,40 zl
241„ 0,0973 62 272,00 zl 6 227ŹO zl
241/9 0'0979 62 656,00 z] 6 265,60 zl
241/10 0,1052 67 328,00 zl 6 732,80 zl

Opis niemchomości i przezmczenie w miejscowym pla nie zagospodaro`Arainia przestrzennego (mpzp):

Niezabudowane, uzbrojone w sieć kanalizacyjną działki położone w sąsiedztwie nieruchomości gruntowych o
fiinkcji rolnej i zabudowanych budynkami miesżkalnymi jednorodzinnymi. Zapewniony jest dostęp do drogi
publicznej, brak zjazdów na dzidki.
W bliskiej odległości od działek biegnie sieć energetyczna.

Przedmiotowe działlri gruntowe znajdują się na terenie oznaczonym w planie symbolem 26MN:
-   fiinkcja podstawowa: zabudowa miesżkaniowa jednorodzinna i zagrodowa;
-   fiinkcja wyłączona jako niępożądana: 2abudowa miesżkaniowa wielorodzinna.

W dziale 111 księgi wieczystęj nr GD IG/00097084/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 111
Wydział Ksiąg Wieczystych brak jest wpisów dotyczących ustanowienia ograniczonych praw i roszczeń.

Uwaga:Cenawywoławczanieobejmujenależnościpodatkowych.Nabywcazobowiązanyjestdozapłatywylicytowanej
ceny sprzedaży oraz podadni vat w wysokości obowiąziłjącej w dniu sprzedaży.
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L.p.
Położenie

Nr działki
Powierzchni

NrKW
Cena netto

Wadium10%cenywywoławczej[zł]

działki a [ha] nieruchomości [zł]

4.

Leszkowy
132/1 0'1026

GDIG/00070282/4
61 560,00 zl 6 156,00 zl

132# 0,0791 50 624,00 zl 5 062,40 z]
132/4 0,1278 76 680,00 zl 7 668'00 zl

Opis nieruchomości i przeznaczenie w miejseow\m planie zagospodaro`A/ania przestrzennego (mpzp):

Niezabudowane, uzbrojone w sieć kanalizacyjną działki półożone w sąsiedztwie nieruchomości gruntowych o
fi]nkcji rolnej oraz zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Dojazd do nieruchomości drogą
asffltową, bezpośrednio przy działkach drogą gruntową nieurządzoną. Obszar działek porośnięty drzewami
owocowymi, krzewami i częściowo uprawiany nasadzeniami ogrodniczymi. Przez teren działek 132/1 i 132/2
przebiega sieć wodociągowa, w bliskim sąsiedztwie działki 132/4 znajduje się wodociąg. Sieć kanalizacyjna,
elektryczna i telekomunikacyjna przebiega w bliskim sąsiedztwie wszystkich działek.

Przedmiotowe działki gruntowe zmajdują się na terenie oznaczonym w planie symbolem 18MN:
-   fimkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa.

W dziale 111 księgi wieczystej nr GD I G/00070282/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ HI Wydział
Ksiąg Wieczystych brak jest wpisów dotyczących ustanowienia ograniczonych praw i roszczeń.

Uwąga: Cena wywoławc2a nie obejmuje należności podatkowych. Nabywca zobowiązanyjest do zapłaty wylicytowanej
ceny sprzedaży omz podami vat w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży.

Pizetarg odbędzie się w dniu 05.07.2019r. o godzinie  10°°, w siedzibie Żulawskiego Ośrodka Kultury
i Spordi w Cedrach Wielldch, ul. Osadników Wojskowych 41, w sali konfemcyjnej.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1 % ceny wywolawczej nieruchomości.

Wanmldem  wzięcia  udziału  w  przetargu jest  wpłacenie  wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywolawczej
pHelewem do dnia 01 lipca 2019r. na konto Urzędu Gminy Cedry Wielkie nr  118335 0003 0200 0114 2000 0019
w  Banku  Spółdzielczym  Pruszcz  Gdański  o/  CedTy Wielkie  (z  podaniem  numeru  dzialki  na  i)ize]ewie).  Datą
dokonania wpłaty wadium jest dzień umania rachunku bankowego Griny.

W razie zamiaru przystąpienia do przetargu na więcej niż jedną nieruchomość,  wpłaty wadium muszą być
dokonywane osobno. Wpłacenie wadium jest równoznaczme z zapomaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczmo:
apchitektonicm}mi do zabudowy, z uzbrojeniem terenu znajdująqym się na działkach objętych przetargiem oraz jest
równomaczme z potwierdzeniem zapomania się z wanmkami przetargu i ich akcęptacją

Wżdium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetaig wygrd zalicza się na poczet ceny nabycia driałki,
a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni
od dnia zamknięcia przetargu.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizycme i prawne oraz cudzoziemcy, którzy w dniu zawarcia umowy
notarialnej wimi posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrzmych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce.
Of€rent winien okazać przed otwarciem pmetargu dokiment potwierdzający tożsamość oraz dowód wplaty
wadium. W przypadhi osób fizycznych (w t)m prowadzących dzialahość gospodarczą) pozostających w związku
malżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonywania czynności przetirgowy€h konieczna
jest obecność obojga maEonków lub jednego z nich z pehomocnictwem drugiego malżonka w formie aktu
notaria]nego zawierająqm zgodę na odpłade nabycie nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawad.cia
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21  dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  Wyznaczony termin nie może być
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwieria do zawarcia umowy
w  miejscu  i  w  terminie  podanym  w  zawiadomieniu,  organizator  przetargu  może  odstąpić  od  zawarcia  umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

I pizetarg odbył się w dniu 7 stycznia 2019 r. i zakończył wynikiem negaty'wnym, gdyż nikt nie zgłosił chęci udziału
w teminie określonym w o9łoszeniu o przetargu oraz nie wpłacił wadium
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Szczegółowe inftmmęje dotyczące przedaąr niemchomości w drodze pizetargu ustnego nieograniczonęgo
tnożm uzyślmć w Urzędzie Gnriny Cedry     iellde d M. PLazyńsldęgo 16 lub tćLefbnicmie pod nr (58) 692 20 35.

Ogłoszmie o przetaqgi] vyy"rieszone jest w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Widkie, na tablicad ogłoszti w
sołectwaćh Gminy Cedry Wieurie omz opublikowane w prasie ldkalnęj o zasięgu powiatowym i stronie intemetowęj :
httDWwww.cedw-"riemie.DI

ZważrychpowodówWójtmożeodwdaćogŁoszonyprzeźargnapodstawieart.38ust.4usiawyzdnia21sierpnia
1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 20Isr. poz. 2204 z późn. zm.)

Inftmaęja  o   odwołaniu   przetargu   podana  zostanie  niezwłocznie   do   piibliczmęj   wiadomości  poprzez
wyrieszeniewsiedzibieUzęduGminyCedryWelkie,natablicamogłosztiwsołectwachGmriyCprWielkieomz
o]riblikowane w pnsie lolcaŁnęj o zarięgu powidbw]m i 3dorie intmffiwęj : młfĘTw.cdr-vrielŁic.pl
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