OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 i z 2020 r. poz. 1698) w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

WÓJT GMINY PIĄTNICA OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości - własność
Gminy Piątnica
L.p

Numer
działki

Powierz.
w ha

Nr KW

Położenie

1.

367/6

0,0077

40199/3

wieś: Piątnica
Poduchowna
gm: Piątnica
pow: łomżyński
woj: podlaskie

Opis i przeznaczenie w
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
Nieruchomość zabudowana
(zabudowane inne). Brak
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego. Dzierżawa
ma obejmować część działki.

Cena
wywoławcza z
1 rok
dzierżawy /zł/
800, 00

Uwaga: Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat. Nieruchomość nie posiada obciążeń ani nie
jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 27 stycznia 2022 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica w Piątnicy Poduchownej przy ul. Stawiskowskiej 53,
pokój nr: 7, o godzinie 10 00.

Termin wpłaty wadium mija 24 stycznia 2022 r.
Wadium ma być wniesione na konto Urzędu Gminy Piątnica
Nr 68 8762 0009 0000 1270 2000 0020 w Hexa Bank Spółdzielczy.
Wpłatę należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu
przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Osoba
ustalona jako dzierżawca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy,
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie
podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Piątnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Piątnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub
odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z
ofert. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr: 3 Urzędu Gminy Piątnica lub pod numerem
telefonu 86 216-24-76 wew. 13.
WÓJT GMINY PIĄTNICA

Artur Wierzbowski

Wadi
um
/zł/
80,00

