
 

WÓJT GMINY DASZYNA 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
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103 
obręb geod. 

Walew 
 

7,5977 
 

LzrIVb-0,2137 ha,  
RV-0,1907 ha,   
PsV-0,4382 ha,  
RIVb-0,8051 ha,  
RIIIb-1,0302 ha,  
RIVa-2,0174 ha,  
N-2,9024 ha 

 

Niezabudowana, 

nieutwardzona. 

Położona w 

niedalekiej 

odległości od 

drogi krajowej  

nr 91 

 

1.359.000,00* 
(słownie: jeden 

milion trzysta 

pięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy 

złotych) 

135 900,00 
(słownie: sto  

trzydzieści 

pięć tysięcy 

dziewięćset 

złotych) 

Tereny obiektów 

produkcyjnych, 

składów, 

magazynów  

i usług 
(symbol P/U) 

oraz w części 

KDW- tereny dróg 

wewnętrznych i 

KDD-teren drogi 

publicznej 

dojazdowej 
 

 

*do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny 23 % podatek VAT  

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1990, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu  

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, ze 

zm.) i Zarządzenia Nr 107/2020 Wójta Gminy Daszyna z dnia 5 października 2020 roku w sprawie podania 

do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 

 

Opis przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Daszyna: 
I. Dla terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług: 

1. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa produkcyjna, składowa i magazynowa i/lub zabudowa 

usługowa komercyjna wraz z obiektami (m.in. administracyjno-socjalnymi) i urządzeniami 

towarzyszącymi o uciążliwości ograniczonej do granic własności; 

2. Przeznaczenie dopuszczalne – adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej 

3. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – parkingi, stacje transformatorowe 

II. Dla terenów dróg wewnętrznych: 

1. Funkcja podstawowa – droga wewnętrzna 

III. Dla terenów dróg dojazdowych: 

1. Funkcja podstawowa – droga dojazdowa 

Szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia dla tego terenu można uzyskać bezpośrednio w tut. 

Urzędzie, Daszyna 34a, pok. 17 – tel. 24 357 – 10 – 20 w godzinach pracy urzędu, tj. 7.15-15.15. 



Szczegółowy opis nieruchomości: 
Działka nr 103 obręb Walew ma kształt regularny (zbliżony do prostokąta). Teren działki 

niezabudowany, nieutwardzony. W części tereny wykorzystywane rolniczo, w części zadrzewione  

i zakrzewione (głównie samosiewy). Ewentualne ich wycięcie-w przypadku kolizji planowanej 

inwestycji z istniejącym drzewostanem – następuje na warunkach określonych w ustawie  z dnia 16 

kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).   

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada doprowadzonych mediów. Jest możliwość doprowadzenia 

przez Nabywcę z sąsiednich działek następujących urządzeń infrastruktury technicznej (mediów): 

sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna, sieć gazu ziemnego w 

porozumieniu Nabywcy z właścicielami sieci.  

Obecny dostęp do krajowej drogi publicznej (nr 91) poprzez drogę gminną o nawierzchni gruntowej  

– dz. nr 25, obręb Daszyna. Obsługę komunikacyjną terenu inwestycyjnego na działce nr 103 

Nabywca zapewnia zgodnie z ustaleniami MPZP Gminy Daszyna oraz przepisami ustawy z dnia 21 

marca 1985 roku o drogach publicznych (dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.). 

Szczegółowe informacje dotyczące uzbrojenia terenów oraz obsługi komunikacyjnej można uzyskać 

bezpośrednio w tut. Urzędzie, Daszyna 34a, pok. 17 – tel. 24 357 – 10 – 17 w godzinach pracy urzędu, tj. 

7.15-15.15. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości – określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy Daszyna uchwalony dla w/w terenu przez Radę Gminy w Daszynie uchwałą Nr XLIII/355/2018 z 

dnia 14 września 2018 roku (ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2018 r. poz. 5090 w dniu  

5 października 2018 roku) 

 

Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy (zagospodarowanie nieruchomości przez 

Nabywcę możliwe po wydaniu nieruchomości Nabywcy, tj. nie wcześniej niż z dniem zawarcia umowy 

sprzedaży w formie aktu notarialnego) 

 

Wysokość stawek procentowych opłat z tytuły użytkowania wieczystego – nie dotyczy 

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy 

Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy 

Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy 

 

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: część przedmiotowej 

nieruchomości (o pow. 2,0607 ha) wydzierżawiona jest do 31.05.2022 r. na cele rolne, przy czym zapisy 

umowy dzierżawy umożliwiają wypowiedzenie umowy przez wydzierżawiającego, tj. Gminę Daszyna przed  

upływem terminu, na który została  zawarta za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem w wypadku gdy  

nieruchomość jest niezbędna dla realizacji celów publicznych, a także w przypadku zbycia nieruchomości. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 

podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami minął 26 października 2020 roku, przy 

czym w terminie tym nie wpłynął żaden wniosek w oparciu o w/w przepis.  

 

Termin i miejsce przetargu: 

Przetarg odbędzie się w dniu 09 grudnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna, Daszyna 34a,  

99-107 Daszyna, (parter – pokój nr 1) o godzinie 11
00

. 

 

Warunki przystąpienia do przetargu, termin wpłaty wadium, warunki przetargu: 

 

1. W przetargu mogą brać udział osoby (fizyczne i prawne), które wpłacą  wadium w formie pieniądza 

(PLN) w wysokości określonej w powyższej tabeli, tj. 135.900,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć 

tysięcy dziewięćset złotych) w terminie do 02 grudnia 2021 r. przelewem na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy Daszyna - Bank Spółdzielczy w Grabowie Nr 16 8539 0001 0000 0004 2006 0040. 

W tytule przelewu należy wpisać numer działki i nazwę obrębu. Za datę dokonania wpłaty wadium 

uznaje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Daszyna. Wadium powinno być wniesione z 



takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Daszyna 

najpóźniej w dniu 2 grudnia 2021 r. - pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został 

spełniony. 

 

            Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników 

            przetargu. 

2. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu 

informacje, o których mowa w § 13 pkt 1-4, 7 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 

września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z późn. zm.), podaje do wiadomości imiona i nazwiska 

albo nazwy lub firmy osób, które wniosły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu. 

3. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu 

najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić 

mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

5. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego 

wywołania nie ma dalszych postąpień. 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden 

uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

7. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, 

najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, 

która przetarg wygrała. 

8. Osoby przystępujące do przetargu, przed jego otwarciem zobowiązane będą do podpisania i  złożenia 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Daszyna w 

związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.  

9. Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium uczestniczą w przetargu osobiście lub przez 

pełnomocnika upoważnionego do tego notarialnie (należy okazać komisji stosowne 

pełnomocnictwo). W przypadku osób prawnych w przetargu uczestniczą osoby umocowane do 

działania w imieniu tych osób prawnych i przedkładają komisji przetargowej aktualny wypis z 

właściwego rejestru ( w przypadku cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o 

nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 – dokumenty winny 

być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).  

Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają Komisji dowody tożsamości oraz dowód wpłaty 

wadium. 

Małżonkowie, którzy nie posiadają rozdzielności majątkowej osobiście biorą łączny udział w 

przetargu lub okazują pisemną zgodę drugiego współmałżonka potwierdzoną notarialnie lub składają 

oświadczenie o nabyciu nieruchomości z majątku osobistego. 

Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie winny mieć formę pisemną (papierową). 

Przetarg odbywa się w języku polskim. 

10. Uczestnik, który spóźni się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji 
 

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 

nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od 

podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie 

(bez odsetek), w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu 

wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie wnoszenia, tj. przelewem na konto bankowe 

wpłacającego. 

 

Cena nieruchomości i termin jej wpłacenia: sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu, 

powiększoną o należny podatek VAT.  

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości powiększona o należny 23% podatek VAT winna zostać 

wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarialnej środki 

finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Daszyna wskazanym w protokole  



z przetargu. O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat sądowych 

związanych z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych ponosi Nabywca. 

 

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców), w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej 

uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, 

gdy zgoda ta jest wymagana. 

 

Ewentualna przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej (w tym budowa obsługi komunikacyjnej do 

dróg publicznych) zgodnie z potrzebami przyszłej inwestycji odbywać się będzie na koszt Nabywcy po 

uprzednim uzyskaniu przez Nabywcę wszelkich niezbędnych zgód i wykonaniu na zlecenie Nabywcy 

stosownych projektów. 

 

Ewentualne czynności wytyczenia granic na zlecenie i koszt Nabywcy. 

 

Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem z treścią niniejszego ogłoszenia, a także  

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z późn. zm.), akceptacją 

warunków i potwierdzeniem przez potencjalnego Nabywcę faktu zapoznania się ze stanem  prawnym i 

fizycznym przedmiotowej nieruchomości. 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników 

przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str.1-88) w zakresie wynikającym z 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 1990, z późn. zm.) 

oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z późn. 

zm.). 

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn. 

Dodatkowe informacje w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Daszyna w pokoju nr 

5 lub pod numerem telefonu (0-24) 389-04-18 w godzinach pracy urzędu, tj. od 7
15

 do 15
15

. 

 

Daszyna, dnia  07.10.2021r. 

 


