
 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE  O  ROKOWANIACH  NA  SPRZEDAś  NIERUCHOMOŚCI 
 
  Wójt Gminy Linia ogłasza rokowania na sprzedaŜ  nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Linia .Przedmiotem rokowań są nieruchomości gruntowe w części 
zabudowane połoŜone w obrębie geodezyjnym Niepoczołowice ( Potęgowo ) gmina Linia, 
dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą nr 11617, nr  
61874. 
 
W skład nieruchomości wchodzą działki ewidencyjne nr 397/1, 520/21, 522/5, 523/6 o 
powierzchni ogólnej  34  177 m². 
 
Teren na którym znajduje się nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego  Gminy Linia  dla obrębu geodezyjnego Niepoczołowice, 
pod teren usług sportu, rekreacji i turystyki z duŜym udziałem zieleni wysokiej: 
ogólnodostępny ośrodek dla rozwoju turystyki sportów wodnych. Funkcja dopuszczalna – 
usługi gastronomii. 
 
Nieruchomość jest wolna od obciąŜeń , ograniczeń w rozporządzeniu i nie jest przedmiotem 
zobowiązań. 
 
 
Cena wywoławcza do rokowań (netto ) – 800 000,00 zł . 
 
Wysokość zaliczki wynosi 15%ceny wywoławczej  co stanowi- 120 000,00 zł. 
 
Do ceny nieruchomości ustalonej  w wyniku rokowań zostanie doliczony podatek VAT w 
wysokości 23%. 
 
Istnieje moŜliwość zaproponowania  sposobu zapłaty w ratach. W przypadku zapłaty w ratach  
I rata wraz z podatkiem VAT od całości ceny płatna jest przed podpisaniem aktu notarialnego 
i nie moŜe być mniejsza niŜ 50% ceny nabycia netto. RozłoŜona na raty niespłacona część 
ceny będzie zabezpieczona  na hipotece i podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu  stopy 
procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy bank Polski, 
obowiązującej  w dniu , w którym płatna jest rata. 
 
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne  jeŜeli w terminie złoŜą pisemne 
zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w 
przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej. 
Przetargi na sprzedaŜ ww. nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w 
terminach: I-w dniu 18 marca 2011r., II-w dniu 17 maja 2011r. 
 
Pisemne  zgłoszenie  udziału  w  rokowaniach  w  zaklejonej  kopercie  oznaczonej 
 „ Rokowania na  zbycie nieruchomości-działki ewidencyjne nr 397/1, 520/21, 522/5, 
523/6  w Niepoczołowicach ( Potęgowo )” naleŜy złoŜyć w Urządzie Gminy w Lini, w 
sekretariacie, najpóźniej w dniu 19 lipca 2011r do godz. 15³º. 
 
 
 



Zgłoszenie powinno zawierać: 
1. imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeŜeli   zgłaszającym jest osoba 

prawna lub inny podmiot, 
2. datę sporządzania zgłoszenia, 
3. oświadczenie, Ŝe zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki 

bez zastrzeŜeń, 
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. 
Do zgłoszenia naleŜy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.  
 
Zaliczkę na nieruchomość do rokowań   naleŜy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Lini nr  
91832400010011702720000060 w terminie do dnia 19 lipca 2011r. 
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi  rokowań, który  zostanie ustalony na 
nabywcę , na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom rokowań 
zostanie zwrócona najpóźniej w terminie trzech dni  od dnia  odwołania lub zamknięcia 
rokowań. 
 
Otwarcie ofert odbędzie się w obecności uczestników w dniu 22 lipca 2011r. o godz. 10ºº 
w Urzędzie Gminy w Lini.  
 
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji dokument stwierdzający ich toŜsamość, 
natomiast osoby prawne aktualny  odpis z właściwego rejestru ( oryginał lub poświadczoną za 
jego zgodność kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej  dany 
podmiot. Rokowania zostaną przeprowadzone, chociaŜby wpłynęła jedna oferta spełniające 
warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. 
Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny zgłoszeń proponowaną cenę i sposób 
jej zapłaty. W przypadku zgłoszenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji 
dodatkowe ustne rokowania  z tymi osobami przeprowadzone będą w dniu 22 lipca 2011r po 
części niejawnej rokowań. Wójt Gminy Linia zawiadamia osobę ustaloną jako nabywcą 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaŜy najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia zamknięcia rokowań. Do dnia podpisania umowy notarialnej naleŜy wpłacić 
zaoferowana kwotę lub I ratę wraz z naleŜytym podatkiem VAT od całości zaoferowanej 
kwoty. 
 
JeŜeli osoba, która zostanie ustalona nabywcą nieruchomości , uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne związane z zawarciem 
umowy notarialnej ponosi nabywca. 
 
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz 
odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu 
rokowań do publicznej wiadomości. Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach 
rokowań moŜna uzyskać w Urzędzie  Gminy Linia, tel. (058) 676 85 82. 


