
                                                OGŁOSZENIE   O  ZBYCIU  NIERUCHOMOŚCI
                                            W  TRYBIE  BEZPRZETARGOWYM – ROKOWANIA

Gmina Koniecpol działając na podstawie art.28 ust.2, art. 38 ust.2 , art.39 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U z 2018 r poz.121) oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobu i trybu  zbycia  nieruchomości Dz.U. z 2013 r poz.942) 
podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze rokowań 
położone w następujących miejscowościach:
Koniecpol, Luborcza, Wąsosz.
Przetarg który odbył się w dniach 19.06.2017 roku , 07.09.2017 roku i 06.03.2018 roku zakończył 
się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

Przedmiotem rokowań jest :

1.działka niezabudowana nr ewidencyjny 1586/1 o powierzchni 0,0873 ha położona 
w Koniecpolu pomidla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą 
Nr CZ1M/00066321/8.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów miejscowości Koniecpol i Teresów zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej 
Nr 180/XXVII/2005 z dnia 04.08.2005 r działka położona jest częściowo na terenie oznaczonym 
symbolem K3.4 MN(U) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
zagrodowej tereny usług podstawowych usługi na działkach wydzielonych i wbudowane. Działka 
nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży nie jest obciążona prawami ani długami na rzecz osób 
trzecich, ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani innymi należnościami.

Cena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań wynosi   14 132,46 zł brutto
Zaliczka w kwocie  1 500,00 zł  tytułem zabezpieczenia
Zbycie nieruchomości wyłącznie za gotówkę.

2.działka niezabudowana nr ewidencyjny 447/2 o powierzchni 0,2800 ha położona w miejscowości 
Luborcza dla której Sąd rejonowy w Myszkowie Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą Nr CZ1M/00096334/1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w miejscowościach Stary Koniecpol,Luborcza i Zagacie 
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr 181/XXVII/2005 z dnia 04.08.2005 r działka położona 
jest częściowo około 30 m na terenie oznaczonym symbolem LR.3 MN RM,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej średniej i niskiej intensywności, zabudowa zagrodowa, parkingi.
Pozostała część działki nie jest objęta planem zagospodarowania. Działka bez dostępu do drogi 
publicznej.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami ani długami na rzecz osób trzecich, ograniczonymi 
prawami rzeczowymi, ani innymi należnościami.

Cena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań wynosi 5 951,60 zł brutto
Zaliczka w  kwocie 600,00 zł  tytułem zabezpieczenia
Zbycie nieruchomości wyłącznie za gotówkę.

3.działka  niezbudowana nr ewidencyjny 781/2 o powierzchni 0,3200 ha położona w miejscowości 
Luborcza dla której Sąd rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1M/00096334/1
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach
Stary Koniecpol, Luborcza i Zagacie zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu 
Nr 181/XXVII/2005 z dnia 04.08.2005 r działka położona jest częściowo na terenie oznaczonym 



symbolem LR.2 MN RMU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej średniej i niskiej 
intensywności , zabudowa zagrodowa usługi podstawowe , place sportowe, zieleń urządzona , 
mieszkalnictwo pensjonatowe parkingi. Pozostała część nie jest objęta planem zagospodarowania 
przestrzennego.Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami ani długami na rzecz osób trzecich, ograniczonymi 
prawami , ani innymi należnościami.

Cena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań wynosi 14 760,00 zł brutto
Zaliczka w kwocie  2 000,00 zł tytułem zabezpieczenia
Zbycie nieruchomości wyłącznie za gotówkę.

4.działka niezabudowana nr ewidencyjny 1115 o powierzchni 0,0800 ha położona w miejscowości 
Wąsosz dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1M/00038504/0
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach 
Wąsosz – Aleksandrów zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr 185/XXVII/2005
z dnia 04.08.2005 r działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem WS.8 MN,RM,U – 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej średniej i niskiej intensywności, zabudowa 
zagrodowa tereny usług podstawowych, place sportowe, obiekty i urządzenia do produkcji rolnej 
i hodowli, zieleń urządzona, parkingi. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami ani długami na rzecz osób trzecich, ograniczonymi 
prawami rzeczowymi, ani innymi należnościami.

Cena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań wynosi  16 605,00 zł brutto
Zaliczka w kwocie  2 500,00 zł tytułem zabezpieczenia
Zbycie nieruchomości wyłącznie za gotówkę

Rokowania odbędą się w dniu 26 lipca 2018 roku o godzinie 11ºº  w siedzibie Urzędu Miasta
 i Gminy Koniecpol ul.Chrząstowska 6A.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki w określonych kwotach w ogłoszeniu na 
rachunek bankowy 62 8276 0003 2000 0000 0635 0014  BS Koniecpol  do dnia 20  lipca 2018 r , 
która stanowi zabezpieczenie w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.
Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol 
ul.Chrząstowska 6A pokój nr 17 w zamkniętych kopertach najpóźniej na  3  dni przed 
wyznaczonym terminem rokowań tj do dnia 23 lipca 2018 r.

Zgłoszenie powinno zawierać :

– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba 
prawna lub inny podmiot;

– datę sporządzenia zgłoszenia;
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez

zastrzeżeń;
– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
– proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
W przypadku ustalenia nabywcy w drodze rokowań koszty związane z  zakupem ponosi nabywca 
nieruchomości.
Gminie Koniecpol przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Koniecpol, dnia 20.06.2018 r.




