
                                                             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 jedn.Dz U z 2015 r poz.782 z późn.zm) oraz § 3,§ 6, § 13, § 14 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  23 lipca 2013 r  zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz.U z 2013 r poz.942)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
następujących nieruchomości niezabudowanych położonych w następujących miejscowościach:

– Koniecpol
– Łysaków
– Łysiny
– Wąsosz

Przedmiotem sprzedaży są ;
działki niezabudowane  położone w Koniecpolu przy ul.Słowackiego ; 
działka 1288/3 pow. 0,3271 ha dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1M/00066321/8,  działka 1471/1 o pow.0,2937 ha dla której Sąd
w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1M/00066298/7
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów miejscowości 
Koniecpol i Teresów zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr180/XXVII/2005 r 
z dnia 04.08.2005 r w/w działki położone są na terenie oznaczonym symbolem K2.3 P(U) dla 
którego ustalono;
-przeznaczenie podstawowe( ponad 50%  pow. działek) – przemysł,tereny produkcyjne,składy
                                                                                             magazyny, bazy
-przeznaczenie uzupełniające (mniej niż 50% pow. działek) – tereny usług podstawowych,treny
                                                                                                   urządzeń obsługi komunikacji
                                                                                                    samochodowej
W/w działki były podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na okres 21 dni
od dnia 07.09.2015 r do dnia 28.09.2015 r na tablicy ogłoszeń , oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Koniecpol jak również informacja podana była w gazecie wyborczej o zasięgu 
lokalnym która była opublikowana w dniu 09.09.2015 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :
dla działki 1288/3                  75 461,73 zł brutto
dla działki 1471/1                  68421,21 zł brutto

działki niezabudowane położone w miejscowości Łysaków ;

działka oznaczona nr ewidencyjnym 44 o pow. 0,1300 ha , działka nr 46 o pow. 0,1000 ha , działka 
nr 48 o pow. 0,1000 ha oraz działka nr 66 o pow.0,1300 ha  zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów miejscowości Kuźnica Grodziska, Łysaków zatwierdzonym uchwałą
Rady Miejskiej Nr 184?XXVII/2005 r z dnia 04.08.2005 z dnia 04.08.2005 r położone są częściowo
na terenie oznaczonym symbolem LW.2 MN,RM,U dla którego ustalono;
-przeznaczenie podstawowe(ponad 50% pow. działek)- tereny zabudowy mieszkaniowej 
                                                                                         jednorodzinnej średniej i niskiej 
                                                                                         intensywności zabudowa zagrodowa; tereny
                                                                                         usług podstawowych
-przeznaczenie uzupełniające(mniej niż 50% pow. działek)- place sportowe, obiekty i urządzenia
                                                                                                 do produkcji rolnej i hodowli, zieleń
                                                                                                  urządzona,parking
działka niezabudowana nr ewidencyjny 173/1 o pow. 0,1250 ha zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego położona jest częściowo na terenie oznaczonym symbolem



LW.1 ML,RM,U dla którego ustalono;
-przeznaczenie podstawowe (ponad 50% pow. działek)- tereny zabudowy letniskowej zabudowa 
                                                                                          zagrodowa; terenu usług podstawowych
-przeznaczenie uzupełniające (mniej niż 50% pow. działek) – usługi turystyczne(handel,
                                                                                                   gastronomia,rzemiosło,sport itp.),
                                                                                                   zieleń urządzona,parkingi; obiekty i
                                                                                                   urządzenia do produkcji rolnej
                                                                                                    i hodowli
-przeznaczenie dopuszczalne(mniej niż 25% pow. działek, rozliczane razem z uzupełniającym)
                                                                                              mieszkalnictwo.
działka nr 173/1 nie ma dostępu do drogi dojazd na działkę przez działki sąsiednie.
Działki położone w miejscowości Łysaków posiadają uregulowany stan prawny jest prowadzona 
przez Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta 
Nr CZ1M/00041294/8.
Opisane nieruchomości były podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na 
okres 21 dni od dnia 07.09.2015 r do dnia 28.09.2015 r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Koniecpol , oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy jak również 
informacja podana była w gazecie wyborczej o zasięgu lokalnym która była opublikowana w dniu
09.09.2015 r
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :
działka nr  44            7 391,07 zł brutto
działka nr  46            6 338,19 zł brutto
działka nr  48            6 338,19 zł brutto
działka nr  66            7 391,07 zł brutto
działka nr 173/1        7 570,65 zł brutto

Działki niezabudowane położone w miejscowości Łysiny
działka oznaczona nr ewidencyjnym 768/1 o pow. 0,0900 ha , oraz 768/3 o pow.0,2200 ha posiadają
uregulowany stan prawny dla których Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1M/00066298/7 i CZ1M/00038790/1. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów miejscowości Łysiny zatwierdzonym 
Uchwałą Rady Miejskiej Nr 189/XXVII/2005 r z dnia 04.08.2005 r położone są częściowo na 
terenie oznaczonym symbolem LN.3 MN,RM,U dla którego ustalono;
-przeznaczenie podstawowe ( ponad 50% pow. działek) – tereny zabudowy mieszkaniowej 
                                                                                             jednorodzinnej średniej i niskiej
                                                                                             intensywności; zabudowa zagrodowa,
                                                                                             usługi podstawowe
-przeznaczenie uzupełniające (mniej niż 50% pow. działek) – place sportowe,zieleń urządzona
-przeznaczenie dopuszczalne( mniej niż 25 % pow. działek , rozliczane razem z uzupełniającym)-
                                                                                            mieszkalnictwo pensjonatowe,parkingi; 
W/w nieruchomości były podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na okres
21 dni od dnia 07.09.2015 do 28.09.2015 r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Koniecpol, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy jak również informacja podana była
w gazecie wyborczej o zasięgu lokalnym która opublikowana była w dniu 09.09.2015 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
działka nr  768/1            13 589,04 zł  brutto
działka nr  768/3            29 131,32 zł  brutto

Działki niezabudowane położone w miejscowości  Wąsosz
działka nr ewidencyjny 438/2 o powierzchni 0,9840 ha zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów miejscowości Wąsosz- Aleksandrów zatwierdzonym Uchwałą Rady 



Miejskiej Nr 185/XXVII/2005 r z dnia 04.08.2015 r nie obejmuje terenu na którym znajduje się 
w/w działka
działka niezabudowana nr ewidencyjny 1223/1 o powierzchni 0,7365 ha zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów miejscowości Wąsosz-Aleksandrów zatwierdzonym 
Uchwałą Rady Miejskiej Nr 185/XXVII/2005 r z dnia 04.08.2015 r położona jest częściowo na 
terenie oznaczonym symbolem WS.13 MN,RM.U dla którego ustalono;
-przeznaczenie podstawowe (ponad 50% pow. działek) – tereny zabudowy mieszkaniowej
                                                                                            jednorodzinnej średniej i niskiej 
                                                                                            intensywności; zabudowa zagrodowa ;
                                                                                            tereny usług podstawowych
-przeznaczenie uzupełniające(mniej niż 50% pow. działek) – place sportowe,obiekty i urządzenia
                                                                                            do produkcji rolnej i hodowli,zieleń
                                                                                             urządzona, parking
działki posiadają uregulowany stan prawny dla których Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział 
Ksiąg Wieczystych Nr CZ1M/00038504/0
działka zabudowana budynkiem drewnianym byłej Szkoły Podstawowej oznaczonej nr 223/1.
Budynek przeznaczony do rozbiórki lub kapitalnego remontu , na działce znajduje się również 
studnia kopana .Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów miejscowości 
Wąsosz-Aleksandrów zatwierdzonym Uchwał Rady Miejskiej Nr 185/XXVII/2005 z dnia 
04.08.2005 r w/w działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem WS.6 MN,RM,U dla 
którego ustalono;
-przeznaczenie podstawowe(ponad 50% pow. działek) – tereny zabudowy mieszkaniowej
                                                                                           jednorodzinnej średniej i niskiej 
                                                                                           intensywności; zabudowa zagrodowa;
                                                                                           tereny usług podstawowych
-przeznaczenie uzupełniające( mniej niż 50% pow. działek)- place sportowe obiekty i urządzenia
                                                                                             do produkcji rolnej i hodowli,zieleń
                                                                                              urządzona,parking
działka nr ewidencyjny 223/2 zabudowana jest budynkiem sklepu, ubikacji w stanie całkowitej 
ruiny. Na działce znajduje się kapliczka z 1900 roku o ciekawej architekturze i powinna być 
odrestaurowana. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów miejscowości 
Wąsosz-Aleksandrów zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr 185/XXVII/2005 r z dnia 
04.08.2005 r opisana działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem WS.6 MN,RM,U
dla którego ustalono;
-przeznaczenie podstawowe(ponad 50% pow. działek) – tereny zabudowy mieszkaniowej
                                                                                           jednorodzinnej średniej i niskiej
                                                                                           intensywności; zabudowa zagrodowa; 
                                                                                           tereny usług podstawowych
-przeznaczenie uzupełniające(mniej niż 50% pow. działek)- place sportowe,obiekty i urządzenia
                                                                                            do produkcji rolnej i hodowli, zieleń
                                                                                             urządzona,parking.
Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą dla w/w 
działek Nr CZ1M/00055141/2
Opisane nieruchomości położone w miejscowości Wąsosz były podane do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży na okres 21 dni od dnia 07.09.2015 r 
do dnia 28.09.2015 r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy , oraz na stronie 
internetowej Urzędu miasta i Gminy jak również informacja była podana w gazecie wyborczej o 
zasięgu lokalnym która została opublikowana w dniu 09.09.2015 r
Cena wywoławcza nieruchomości
działka nr    438/2         9 364,00 zł  nie nalicza się podatku vat gdyż jest działką rolną
działka nr    1223/1      16 598,85 zł brutto
działka  nr   223/1         23 739,00 zł  brutto



działka  nr   223/2         25 269,12 zł  brutto 
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 12.11.2015 r
z dopiskiem nr działki.
Wadium dla poszczególnych działek wynosi;
 dla działki nr      1288/3         kwota wadium      7 546,17 zł
 dla działki nr      1471/1         kwota wadium      6 842,12 zł
 dla działki nr        768/1         kwota wadium      1 358,90 zł
 dla działki nr        768/3         kwota wadium      2 913,13 zł
 dla działki nr        173/1         kwota wadium        757,06 zł
 dla działki nr          66            kwota wadium        739,10 zł
 dla działki nr          48            kwota wadium         633,80 zł
 dla działki nr          46            kwota wadium         633,80 zł
 dla działki nr          44            kwota wadium         739,10 zł
 dla działki nr      1223/1         kwota wadium      1 659,88 zł
 dla działki nr        438/2         kwota wadium        936,40 zł
 dla działki nr        223/1         kwota wadium     2 373,90 zł
 dla działki nr        223/2         kwota wadium     2 526,90 zł
PRZETARG  NA  SPRZEDAŻ  w/w  NIERUCHOMOŚCI  ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU
16.LISTOPADA  2015 r     dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi ;
  godzina  9ºº     przetarg   na działkę  nr   66
  godzina 10ºº    przetarg   na działkę  nr   48
  godzina 11ºº    przetarg   na  działkę nr   46
  godzina 12ºº    przetarg   na  działkę nr   44
  godzina 13ºº    przetarg   na  działkę nr 173/1
  godzina 14ºº    przetarg   na  działkę nr  438/2
17 LISTOPADA  ODBĘDZIE  SIĘ  PRZETARG  na pozostałe nieruchomości w następujących 
godzinach;
 godzina 9ºº        przetarg   na  działkę  nr  223/1
 godzina 10ºº      przetarg   na  działkę  nr  223/2
 godzina 11ºº      przetarg   na   działkę nr  768/1
 godzina 12ºº      przetarg   na   działkę nr  768/3
 godzina 13ºº      przetarg   na   działkę nr  1223/1
 godzina 14ºº      przetarg   na   działkę nr  1288/3
 godzina 15ºº      przetarg   na   działkę nr  1471/1 
PRZETARG  NA  SPRZEDAŻ w/w NIERUCHOMOŚCI  ODBĘDZIE  SIĘ w SIEDZIBIE
URZĘDU  MIASTA  I  GMINY  KONIECPOL  ul.CHRZĄSTOWSKA 6A
  
Wadium zostanie zwrócone osobom , które przetargu nie wygrają niezwłocznie po zamknięciu lub 
odwołaniu , jednak nie później niż przed upływem  trzech dni od dnia , odwołania przetargu, 
zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabyci 
nieruchomości.
Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie do zawarcia umowy 
notarialnej , oraz nie dokona wpłaty za nabytą nieruchomość Burmistrza 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 aktu notarialnego przenoszącego własność.

 Koniecpol, dnia 07.10.2015 r


