
WÓJT GMINY STAWIGUDA

Dzia aj c na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomo ciami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz
rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowa  na zbycie nieruchomo ci (Dz.U. Nr 207, poz.
2108 ze zm.) podaje do publicznej wiadomo ci, e og asza:

drugie( II ) przetargi ustne nieograniczone
(poprzedni termin przetargu 07.12.2015 r.)

na sprzeda  nieruchomo ci gruntowych niezabudowanych, po onych w obr bie
MIODÓWKO, gmina Stawiguda, powiat olszty ski, woj. warmi sko–mazurskie,
obj tych ksi  wieczyst  numer OL1O/00036156/2,

dz. nr 101/54 o powierzchni  0,6620 ha

cena  wywo awcza  360.000,00  z  + 23% VAT
wadium –  72.000,00 z
minimalne post pienie – 3.600,00 z

dz. nr 101/55 o powierzchni  0,6611 ha

cena  wywo awcza  350.000,00  z  + 23% VAT
wadium –  70.000,00 z
minimalne post pienie – 3.500,00 z

Uwarunkowania planistyczne
Dzia ki nr 101/54 i nr 101/55 obj te s  miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (Uchwa a Nr XXIX/212/10 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25.03.2010 r.,
opublikowana w Dzienniku Urz dowym Woj. W-M Nr 72, poz. 1151 z dnia 25,05,2015 r.) i
po one w strefie oznaczonej symbolem: B-UP.01 o tre ci: tereny zabudowy us ugowej i
produkcyjnej.

Charakterystyka nieruchomo ci

Dzia ki niezabudowane atrakcyjnie po one, bezpo rednio przy drodze krajowej S51
(odcinek Olsztyn-Olsztynek). S siedztwo stanowi zabudowa rekreacyjno-mieszkaniowa.
Dzia ki po one s  w zasi gu podstawowej infrastruktury technicznej (oko o 300 m).
Nieruchomo ci b  posiada y bezpo redni zjazd z drogi zbiorczej po wybudowaniu
drogi ekspresowej S-51.

Przetargi odb  si  dnia 15 stycznia 2016 r.
od godz. 09.00, w siedzibie Urz du Gminy Stawiguda, ul. Olszty ska 10, 11-034 Stawiguda,
pokój nr 17 (I pi tro).
Wadium w podanej wysoko ci nale y wp aci  w pieni dzu najpó niej do dnia 11 stycznia
2016 r. na rachunek Urz du Gminy w Stawigudzie prowadzony przez Bank Spó dzielczy w
Olsztynku nr konta: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008. Dowód wp aty nale y przed
komisji przetargowej.
W przetargu mog  bra  udzia  krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, je eli wp ac
wadium w podanej wysoko ci i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzaj cy bra
udzia  w przetargu, winni przed  wa ne zezwolenie wydane przez Ministra Spraw
Wewn trznych i Administracji na nabycie nieruchomo ci.



Wadium zwraca si  niezw ocznie  po zamkni ciu lub odwo aniu przetargu, jednak nie pó niej
ni  przed up ywem 3 dni,  z  zastrze eniem:
- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra  przetarg zalicza si  na poczet

ceny nabycia;
- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygra a przetarg uchyli si

od zawarcia umowy notarialnej.
Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Stawiguda zastrzega prawo odwo ania przetargu.
Dodatkowe informacje o przetargu mo na uzyska  w Referacie Gospodarki
Nieruchomo ciami Urz du Gminy Stawiguda ul. Olszty ska 10, pokój nr 3, tel.: 89 5195 689,
89 5126 920,. Og oszenie dost pne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez
Urz d Gminy Stawiguda, pod adresem www.bip.stawiguda.com.pl, na oficjalnej stronie internetowej
Gminy Stawiguda pod adresem www.stawiguda.pl oraz na tablicy og osze  Urz du Gminy.
Og oszenie podaje si  do publicznej wiadomo ci na okres co najmniej 30 dni, licz c od dnia
08.12.2015 r.
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