
 

Warka, dnia   01 sierpnia  2018 r. 
GPK.6840.13.2016 
 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 
 

              Burmistrz Warki działając zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.     
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.  z 2014r.  
poz. 1490) ogłasza: 
 

p i e r w s z e   r o k o w a n i a   
  

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w terenie nieuzbrojonym 
we wsi Piaseczno  gm. Warka, stanowiącej własność Gminy Warka, opisanej w księdze 
wieczystej  Nr RA1G/00048528/9, według zapisów w ewidencji gruntów i budynków 
określonej jako  grunty orne, oznaczonej: 

 

- nr działki  200 o  powierzchni  0,1900 ha 
- cena wywoławcza wynosi - 15 000,00 zł   
- wysokość wadium - 3 000,00 zł 
 

Rokowania odbędą się  17 września  2018 r. o godz. 1200 

  w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1. 
 

Przetargi na  zbycie w/w  nieruchomości, które zakończyły się wynikiem negatywnym zostały 
przeprowadzone w dniach: I przetarg  02.08.2016r., II przetarg  14.10.2016r., III przetarg 
09.01.2017r., IV przetarg 07.04.2017r., V przetarg 26.06.2017r., VI przetarg 11.09.2017r., 
VII  przetarg  23.01.2018r., VIII przetarg 09.04.2018r. 
 

        Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny wpłacić zaliczkę 
w kwocie 3 000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Warce Nr 20_1050 1777 1000 0022 
0391 1736 w Banku Śląskim S.A. Oddział w Warce oraz złożyć w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1,  w terminie  do dnia    
12 września 2018 r. pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie            
z napisem „ROKOWANIA –  Piaseczno”.                  
 Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę jeżeli 
zgłaszający jest osobą prawną lub innym podmiotem, datę sporządzenia zgłoszenia, 
oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań  i przyjmuje te warunki bez 
zastrzeżeń, proponowaną cenę nabycia, kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
     Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał, będzie zaliczona 
się na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona 
niezwłocznie po zakończeniu rokowań.  
       Osoba ustalona jako nabywca jest zobowiązana do zawarcia umowy notarialnej               
w terminie ustalonym przez Burmistrza Warki.  
       Wpłacona zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 
rokowania od zawarcia umowy notarialnej. 
      Burmistrz Warki może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości. 
      Szczegółowych informacji o położeniu nieruchomości oraz warunkach rokowań udziela 
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego             
w Warce tel. (48) 665 12 04. 
      Z treścią ogłoszenia można się zapoznać na stronie internetowej www.warka.pl 


