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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 2018 r poz. 121 z późn.zm.) oraz § 3 , § 4, § 6 , § 13, § 14
Rozporządzenia z dnia 23 lipca 2013 r zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu 
zbycia nieruchomości (Dz. U z 2014 poz.1490)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul.Armii Krajowej.

Przetarg który odbył się w dniu 06 marca 2018 roku zakończył się wynikiem negatywny . 

Przedmiotem sprzedaży jest  działka  oznaczona nr ewidencyjnym 3199/3 o powierzchni 0,1687 ha 
dla której Sąd rejonowy w Myszkowie prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1M/00060059/8 , 
położona jest w Koniecpolu przy ul.Armii Krajowej – zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów 
zatwierdzonym uchwałą  Nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej z dnia 04.08.2005 r opublikowaną 
w Dz.Urz. Województwa Śląskiego z dnia 30 września 2005 r Nr 121 poz.3027 zmienionego 
uchwałą Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2007 r opublikowaną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 106 poz.2150 z dnia 25.06.2007 r    w/w działka
położona jest na terenie oznaczonym symbolem K1.10 U dla  którego ustalono

– przeznaczenie podstawowe (ponad 50% pow. działek) – tereny zabudowy usługowej – 
wyłącznie budynki użyteczności publicznej w rozumieniu definicji zawartej
 w rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie

– przeznaczenie uzupełniające (mniej niż 50% pow. działek)  - usługi sportu i rekreacji; 
zieleń.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży nie jest obciążona
Działka nie ma dostępu  do drogi publicznej w związku z czym Rada Miejska w uchwale
 nr LIV/393/18  z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 2480/2 , wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne oznaczonej numerem ewidencyjnym 2480/2  służebnością gruntową
polegającą na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych  właścicieli działek numer
 3199/3  i 3200/8 zgodnie z przebiegiem oznaczonym kolorem czerwonym na załączniku 
graficznym o szerokości 5 metrów  na długości 29,39 metrów.
Opisana działka  będąca przedmiotem sprzedaży posiada również służebność gruntową przez 
działkę numer ewidencyjny 3200/8 w pasie o szerokości 5 metrów na długości 46,47 metrów  
zgodnie z przebiegiem oznaczonym kolorem zielonym na załączniku graficznym stanowiącym 
integralną część ogłoszenia o przetargu.
Działka przeznaczona do sprzedaży nie jest obciążona prawami ani długami na rzecz osób trzecich, 
ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi należnościami.
Działka była podana do publicznej wiadomości w wykazie nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży poprzez wywieszenie na okres 21 dni tj. od 08.01.2018 r do dnia 29.01.2018 r.
Informacja o wykazie opublikowana była w Gazecie Wyborczej o zasięgu lokalnym.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 192 246,54 zł brutto 

Postąpienie w cenie nie może wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu przelewem na konto 
Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol Nr  BS Koniecpol 62 8276 0003 2000 0000 0635 0014



do dnia 23.07.2018 r  z dopiskiem nr działki.

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota  38 449,30 zł

PRZETARG  NA   SPRZEDAŻ  W/W  NIERUCHOMOŚĆ  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU
25 lipca 2018 roku  W SIEDZIBIE  URZĘDU  MISTA  I  GMINY  W  KONIECPOLU
ul.CHRZĄSTOWSKA 6A   O  GODZINIE   11ºº

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 może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów informując 
o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Koniecpol dnia 20.06.2018 roku.

        


