
                                                   OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

Zgodnie z art.28,art.38,art.39 ust.1 art.40 i art.41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z  2010 nr 102 poz.651 z późn.zm) oraz §3, §4,§6,§13,§14 
Rozporządzenia z dnia 14 września 2004 r w sprawie zbycia nieruchomości (Dz.U.Nr 207 
poz.2108)
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Radoszewnica 
ul.Koniecpolska.

Przedmiotem sprzedaży jest 
nieruchomość zabudowana budynkiem byłej mleczarni znajdującym się na działce nr ewidencyjny 
1092/6 o powierzchni 0,1020 ha w miejscowości Radoszewnica ul.Koniecpolska .Nieruchomość 
posiada urządzoną  Księgę Wieczystą Nr CZ1M/00056866/7 prowadzoną przez Sąd rejonowy w 
Myszkowie Wydział ksiąg Wieczystych.
Przeznaczona nieruchomość do sprzedaży była wywieszona na okres 21 dni w wykazie 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w dniach od 18.07.2013 do 08.08.2013 r na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu miasta i Gminy , na stronie internetowej , orz w prasie lokalnej 
codziennej gazet wyborczej.
Opisana nieruchomość nie jest obciążona prawami ani długami na rzecz osób trzecich , 
ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi należnościami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 28 100,00zł

Postąpienie w cenie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż nieruchomości na własność – wyłącznie za gotówkę.
Przeznaczenie działki nr 1092/6 w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
miejscowości Radoszewnica zatwierdzonym uchwałą Nr 182/XXVII/2005 Rady Miejskiej w 
Koniecpolu z dnia 04.08.2005 r jest następujące:
działka nr 1092/6 położona jest na terenie oznaczonym symbolem U dla którego ustalono:

– przeznaczenie podstawowe ( ponad 50% pow. działki objętej planem)-tereny usług 
podstawowych,tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej,tereny usług 
oświaty,tereny rzemiosła produkcyjnego,zakłady produkcyjne i usługowe

– przeznaczenie uzupełniające( mniej niż 50 % pow. działki objętej planem)- usługi sportu 
turystyczne,zieleń parkowa,parkingi,zieleń izolacyjna,mieszkalnictwo

– przeznaczenie dopuszczalne(mniej niż 25% pow.działek, rozliczane razem z 
uzupełniającym)-mieszkalnictwo,rzemiosło produkcyjne z warsztatami wytwórczymi o 
parametrach spełniających warunek ograniczenia uciążliwości do granic własnej działki(w 
tym produkcja i usługi rolne), usługi handlu, gastronomii, rzemiosła ,turystyki.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj 2 810,00zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto BS KONIECPOL
Nr konta 62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 do dnia 12.09.2013 roku

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zabudowanej odbędzie się w dniu 16.09.2013 
roku w Siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu ul.Chrząstowska 6A o godzinie 
10³º



Wadium zostanie zwrócone osobom które przetargu nie wygrają niezwłocznie po 
zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia 
przetargu
Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości .Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie do 
zawarcia umowy notarialnej, oraz nie dokona wpłaty za nabytą nieruchomość Burmistrz 
Miasta i Gminy może odstąpić od umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych 
powodów informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Koniecpol dnia 09.08.2013 r 


