
Badkowo, dn.06.02.2023r. 
RRG.6840.1.2023 

OGLOSZENIE 
  

Wojt Gminy Badkowo 
oglasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz niezabudowanej dzialki gruntu Nr 481 

polozonej w Badkowie przy ul. Wojska Polskiego stanowiacej mienie komunalne 

Gminy Badkowo, 

Podstawa prawna: Ustawa z 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2023r. 
poz. 40), Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 14 wrzesnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargé6w oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2021r., poz. 2213) 

i Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 202I1r., poz.1899 
ze zm.). 

  

Oznaczenie Nieruchomosci Niezabudowana dziatka gruntu znajduje sie w miejscowosci 

Badkowo, 87 - 704 Badkowo, oznaczona geodezyjnie jako 

dziatka Nr 481 o pow. 488m’, — zapisana 
w KW WL1A/00033874/2 
  

Usytuowanie nieruchomosci Przy drodze wojewodzkiej Nr 301 Lubanie — Osieciny 
  

  
Przeznaczenie urbanistyezne | Przedmiotowa nieruchomosé nie jest objeta Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Obowiagzuje 
Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Badkowo uchwalony uchwala 
nr XXIV/136/2020 Rady Gminy Badkowo z dnia 22 grudnia 

2020 roku. Obszar ten oznaczony MUR- tereny rozwoju 
zabudowy mieszkalno -ustugowo- rzemiesI|niczej.       

h
o
 

9. 
10. 

Cena wywolaweza wynosi 36 000,00zt brutto. 

Niezabudowana dziatka gruntu jest wolna od dtugow i innych obciazen. 
Nieruchomosé jest bez zobowigqzan. 
W przetargu mogg braé udziat osoby fizyczne i prawne, ktore wniosg wadium w wysokosci 

3.600,00z1 do dnia 10.03.2023r. (z dopiskiem dziatka 481 w Bqdkowie). Wadium musi byé 
wniesione w pienigdzu na konto Gminy Badkowo: Santander Bank Polska SA 96 1090 1519 0000 
0001 4916 1043. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia sie uczestnika, ktéry przetarg wygral od zawarcia 
umowy. 
Nabywcgq zostaje uczestnik licytacji, ktory zaoferuje cene nabycia najwyzsza z bioracych udziat 
w licytacji i wyzszq od ceny wywolawcezej co najmniej o jedno postapienie. 

O wysokosci postapienia decydujq uczestnicy przetargu z tym, ze postapienie nie moze wynosi¢ 
mniej niz 1% ceny wywolawczej w zaokragleniu w gore do pelnych dziesigtek ztotych. 

Otwarcie i przeprowadzenie przetargu wyznacza sie na dzien 15 marca 2023r. o godz. 10° 
w Urzedzie Gminy w Badkowie, ul. Wioctawska 82, 87-704 Badkowo, Sala posiedzen (II pietro). 

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé w Urzedzie Gminy w Badkowie, pok6j nr 7. 
Zastrzega si¢ sobie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny, o czym poinformuje 

si¢ zainteresowanych w formie wiasciwej dla ogtoszenia przetargu. 

wywieszono dnia 06.02.2023r. wos 

Zjeto IMI eee ees ecececececeeeees mgr Ryszard Stepkowski


