
 
 
 

OGŁOSZENIE  O  ROKOWANIACH 
 

Wójt Gminy Linia ogłasza: 
ROKOWANIA  

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym  
na sprzedaż: 

 
nieruchomości   zabudowanej , położonej  we wsi  Strzepcz  ul. Ks.J.Rotty 19, gm. Linia  
( centrum wsi) i udziałem w gruncie .Nieruchomość położona jest na działce 
ewidencyjnej nr 492/3 o pow. 572m²  dla której prowadzona jest księga wieczysta 56521. 
 
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 15 czerwca 2015r. o godz.10ºº, 
w urzędzie gminy  pokój nr 17. 
  
Na wyżej wymienionej nieruchomości będącej przedmiotem rokowań posadowiony jest 
budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, częściowo podpiwniczony z 
poddaszem nieużytkowym o  powierzchni użytkowej 67,47m² i budynek gospodarczy o 
powierzchni 63,74m². 
 
Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie działka 
sklasyfikowana jest symbolem użytku – B. 
Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani   innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, 
a także nie ciążą na niej żadne zobowiązania. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości 
Strzepcz ,gm.Linia  zatwierdzonym uchwała nr 186/XXI/IV/2005 z dnia 22 luty 2005r. 
(Dz.Urz.42 poz. 814) wymieniona działka znajduje się w terenie zabudowy usługowej ( 33U). 

Cena wywoławcza 30  000,00 zł/netto. 
Słownie: trzydzieści tysięcy zł  00/100. 
Zaliczka w kwocie  5 000,00zł. 
Słownie: pięć tysięcy zł 00/100. 
Do zaoferowanej przez uczestnika rokowań ceny nieruchomości doliczony zostanie 
podatek VAT według stawki obowiązującej  na dzień sprzedaży. 
W/w nieruchomość nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach : 
I przetarg -  21.10.2014r. 
II przetarg -  20.01.2015r. 
Rokowania - 24.04.2015r. 
Warunki przyst ąpienia do rokowań 

1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w 
sekretariacie Urzędu Gminy Linia przy ul. Turystyczna 15 w Lini (pokój nr 1), do dnia 
10 czerwca 2015r. do godz. 15 ³º. 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: 
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest 

osoba prawna lub inny podmiot; 
2. datę sporządzenia zgłoszenia; 



3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te 
warunki bez zastrzeżeń; 

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty; 
5. własnoręczny podpis; 
6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym 

nieruchomości. 
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
 
Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób: 
 
„Rokowania 15.06.2015r.- Strzepcz dz. 492/3” 
 
Zaliczkę w kwocie 5 000,00zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Linia  - 91 8324 
0001 0011 7027 2000 0060. W tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz 
nr i położenie działki ,której wpłata dotyczy. 
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Gminy Linia. 
Zaliczkę wpłaconą przez  uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą 
nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu  
lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań. 
 
Warunkiem uczestnictwa  w rokowaniach jest  okazanie Komisji Przetargowej: 
- wniesienie zaliczki , 
- w przypadku osób fizycznych  - dowodu tożsamości,  
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej a podlegających wpisom do rejestru  - aktualnego wpisu z właściwego Rejestru 
Sądowego , właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących 
podmiot. Aktualność wypisów z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 
3 miesięcy przed datą przetargu. 

Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach       
osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. 
 
Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadamia nabywcę 
o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży. 
 
Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą 
nieruchomości  nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w 
zawiadomieniu  o zawarciu umowy notarialnej , Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 
 
Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje 
nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem  z ewidencji 
gruntów  i budynków , wydanym przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie. 
 
W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca 
zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w 



przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym 
zakresie, w uzgodnieniu z właścicielem sieci. 
 
Nabywca przejmuje nieruchomość zabudowaną w stanie istniejącym. 
 
Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją dotycząca 
nieruchomości. 
 
Wójt Gminy Linia zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy 
nieruchomości. 
 
Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca. 
 
Informacje o nieruchomości będącej przedmiotem zbycia  w drodze rokowań, można 
uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Linia ( pokój nr 7-Geodezja) lub telefonicznie  
(58) 676 85 27) w godzinach 7³º - 15³º. 


