
1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

OGŁOSZENIE
Burmistrz Nowogrodu

ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości
stanowiących własność Gminy Nowogród
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Grądy 166/1 LM1L/00039119/9 = 0,2878 180 000,00 18 000,00

miejscowym planem
ogólnym zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym
Uchwałą Nr 36/X/90 Rady Narodowej
Miasta i Gminy w Nowogrodzie z
dnia 27 lutego 1990 ft,
obowiązującym do 31 grudnia 2003r.,
działka położona była w obszarze
oznaczonym symbolem 2 UO - szkoła
podstawowa.
Plan ten stracił moc z dniem 1

stycznia 2004 r. i aktualnie działka nr
166/1 położona jest poza obszarami
obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Teren na którym leży nie jest objęty
decyzją o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu.
Działka nie jest objęta programem
rewitalizacji i Specjalnej Strefy
Rewitalizacji. Nie jest także
położona na obszarze parku
narodowego oraz nie leży w obszarze
strefy ekonomicznej.

Zgodnie z Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie
wsi Grądy, w odległości ok. 14 km od Łomży. Jest to
działka zabudowana budynkiem murowanym po byłej
szkole podstawowej oraz budynkiem gospodarczym.Budynekszkolny: dwukondygnacyjny (parter z
poddaszem użytkowym), wybudowany w 1958 r. w
technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły
ceramicznej. Schody wewnętrzne i zewnętrzne
betonowe. Konstrukcja dachu drewniana pokryta
płytami eternitowymi płaskimi. Tynki zewnętrzne i

wewnętrzne cementowo - wapienne. Stolarka okienna
i drzwiowa drewniana. Podłogi drewniane. Instalacje:
elektryczna i wodno  - kanalizacyjna z
odprowadzeniem ścieków do szamba. Pow.
zabudowy: 201 m”

, pow. użytkowa: 148,40 m”.Budynekgospodarczy: parterowy, murowany z cegły
wapienno-piaskowej i bloczka  gazobetonowego.
Konstrukcja dachu drewniana, przykryta dachówką
ceramiczną częściowo zawalona. Stolarka okienna i

drzwiowa drewniana. Brak instalacji wewnętrznych.
Pow. zabudowy 58 m”. Stan techniczny — awaryjny do
rozbiórki.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi
publicznej o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie
sąsiedztwo stanowią użytki rolne oraz zabudowa
mieszkaniowa zagrodowa.
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Grądy 166/2 LM1L/00039119/9 180 000,00 18 000,00

Zgodnie z miejscowym planem
ogólnym zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym
Uchwałą Nr 36/X/90 Rady Narodowej
Miasta i Gminy w Nowogrodzie z
dnia 27 lutego 1990 r.
obowiązującym do 31 grudnia 2003r.,
działka położona była w obszarze
gruntów rolnych.
Plan ten stracił moc z dniem 1

stycznia 2004 r. i aktualnie działka nr
166/2 położona jest poza obszarami
obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Teren na którym leży działka nie jest
objęty decyzją o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Działka nie jest objęta programem
rewitalizacjj i Specjalnej Strefy
Rewitalizacji. Nie jest także
położona na obszarze parku
narodowego oraz nie leży w obszarze
strefy ekonomicznej.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie
wsi Grądy w odległości ok. 14 km od Łomży. Posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej (gminnej) o
nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie sąsiedztwo
stanowi nieruchomość zabudowana budynkiem po
byłej szkole podstawowej, dalej zabudowa
mieszkaniowa zagrodowa oraz tereny rolnicze.
Obecnie działka porośnięta jest uprawą wieloletnią tj.
mieszanką traw.

1800,00

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości korzysta ze
zwolnienia od podatku VAT.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone zobowiązaniami i ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie ma przeszkód prawnych w ich

rozporządzaniu.
Terminy wcześniejszych przetargów: 12.01.2022 r., 23.02.2022 r., 06.04.2022 r., 15.06.2022 r., 27.07.2022 r., 07.09.2022 r.
II. TERMIN PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41, pokój nr 15 (sala
konferencyjna), odrębnie na każdą nieruchomość, wg. kolejności podanej w ogłoszeniu.

II. WARUNKI PRZETARGU:
1. Wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości określonej w powyższym wykazie do dnia 18 listopada 2022r. na konto Gminy Nowogród Nr 05 8757 1011

2600 0097 2000 0050 z dopiskiem „Wadium - przetarg na działkę nr ... - wpisać nr działki”.

„QiePrzed otwarciem przetargu okazanie:
ore aM.przypadku.osób fizycznychrprowadzących działalność gospodarce

wydruk.GEIDG, dowody tożsamoś
właściwego rejestru, stósewne. pełnomocnictwa, dowodydo

hy wpazypadku wspólników spółki cysvilnej
„oraw przypadku osób:prawnyelus oktuażnya

-wydtuk z CE|DG, dawody tożsamości, st
tosowne pełnomocnicty

osowne pełnomocnictwa,

ności osób reprezentujących podmiot.
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Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41, na tablicy ogłoszeń w
Grądach oraz zamieszczone na stronach internetowych: _bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl, https://www.nowogrod.com, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie
„KONTAKTY? (20.10.2022 r.)

W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu, obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze
zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. z2021 r., poz. 2213 ).

Burmistrzowi Nowogrodu przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

BurmitstrzyowoogroduER ELENowogród, dnia 19 października 2022 r. M

Grzegbrz Andrzej Palka

soja Bia


