
                                                       O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art.28, art.38 ust.1 , art.40 i art 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Z 2014 r , poz.515 z późn.zm) oraz § 3,§ 6, § 13, § 14 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowościach ; Łysiny i Wąsosz.

Przedmiotem sprzedaży jest:

działka niezabudowana położona w miejscowości Łysiny oznaczona nr geodezyjnym 681/2 o 
powierzchni 0,1200 ha dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1M/00101044/0
W/w nieruchomość była podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na okres 
21 dni od dnia 29.09.2014 r do dnia 21.10.2014 r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i 
Gminy  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy , oraz informacja podana była w gazecie 
wyborczej o zasięgu lokalnym , która była opublikowana w dniu 01.10.2014 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 300,00 zł

Nieruchomość nie jest obciążona prawami , ani długami na rzecz osób trzecich , ograniczonymi 
prawami rzeczowymi ani innymi należnościami .
Postąpienie w cenie nie może wynosić mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych.
Sprzedaż nieruchomości na własność – wyłącznie za gotówkę.
Nieruchomość jest zwolniona z podatku vat. 

Przeznaczenie działki nr  681/2 zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
miejscowości Łysiny  jest następujące 
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów  miejscowości Łysiny zatwierdzony
Uchwałą Rady Miejskiej Nr 189/XXVII/2005 r  z dnia 04.08.2005 r nie obejmuje  terenu na którym
jest położona działka przeznaczona do sprzedaży. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej 
stanowi ona grunt rolny w klasie IVb.

Wadium wynosi  10% ceny 130,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta i
Gminy Koniecpol Nr BS KONIECPOL  62 8276 0003 2000 0000 0635 0014  do dnia 24.11.2014r

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wąsosz oznaczona nr geodezyjnym 1115 
o powierzchni 0,0800 ha dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1M/00038504/0.
W/w nieruchomość była podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na okres 
21 dni od dnia 29.09.2014 do 21.10.2014 r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  
na stronie internetowej Urzędu miasta i Gminy , oraz informacja podana była w gazecie wyborczej 
o zasięgu lokalnym , która była opublikowana w dniu 01.10.2014 r

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 840,00 zł brutto

Nieruchomość nie jest obciążona prawami , ani długami na rzecz osób trzecich , ograniczonymi 



prawami rzeczowymi ani innymi należnościami.

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 w/w nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów
miejscowości Wąsosz zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr.185/XXVII/2005  jest 
następujące:
działka położona na terenie oznaczonym symbolem WS.8 MN,RM,U – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej ,place sportowe obiekty i urządzenia do produkcji rolnej i hodowli , 
zieleń urządzona,parkingi.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj 984,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta i
Gminy Koniecpol Nr BS KONIECPOL  62 8276 0003 2000 0000 0635 0014  do dnia  24.11.2014 r

PRZETARG   NA  SPRZEDAŻ  W/W  NIERUCHOMOŚCI  ODBĘDZIE SIĘ W  DNIU  
26.11.2014 r  W  SIEDZIBIE  URZĘDU  MIASTA I  GMINY  W  KONIECPOLU ul.Chrząstowska
6A  o następujących godzinach.

Na sprzedaż działki nr  681/2  o godz.10°°

Na sprzedaż działki nr 1115     o godz. 10³°

Wadium zostanie zwrócone osobom , które przetargu nie wygrają niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu , jednak nie później niż trzy dni od dnia 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.
Ponadto Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów 
informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Koniecpol,dnia 24.10.2014 r


