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Jastrząb, dnia 10.04.2017 r.

oGŁoSZENIE
WoJT GMlNY JAsTRzĄB

oGŁAszA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEoGRANICZoNY

NA SPRZEDAż NIERUcHoMoŚcI GRUNTowYcH NIEZABUDoWANYCH BUDoWLANYCH BĘDĄcYcH
wŁAsNoŚcIĄ GM|NY JASTRZĄB.

Przetargodbędzie się dnia 16 maja 2017 r. o godz.l11w Urzędzie Gminy

Lp.
Nr

działek
Powierzchnia

wm-
Nr Księgi
Wieczystej

Położenie
działek

Przeznaczenie terenu

Cena
w5łvolawcza/

wadium
PLN

1
6s8t3

r522 RA13/000106ó4/0 Jastrząb

W€dlug oboviąŻującego planu
zagospodarowania przestrzennego z dnia
2l maja 20l0 r. dzialka ploŹonajest na

teręnie osiedla zabudo\ły jednorodzinnej.

34397,00 zl
wadium

3 439,70 zł

2. 658/4
102s RAI5/00010664/0 Jastrząb

wedlug obowiązującego plalru
zagospodarowan ia przęstrzennego z dni6
2l maja 20l0 r' dzialka poloŹonajest na

terenie osiedla zabudovy jednorodzinnej.

24 713,00 zl
wadium

2 47 1 
'30 

zł

J. 658i 8 1058 RAl S/00010664/0 Jastrzab

wedlug obowiązującego planu
zagospodarowan ia przestrzennego z dnia
2l maja20l0 r' dzialka polożonajest na

terenie osiedla zabudowy j ednorodzinne.j.

25 508'00 zł
wadium

2 550'80 Zł

4. 65 8/15 1126 RAl S/00010664i0 Jastrząb

wedlug obowiązującego planu
zagospodarowaniaprzeskzęnnego z dnia
2l maja 20l0 r' dziaIka położonajest na

tef enie osiedla zabudoły jednorodzinnej.

28 848,00 zl
wadium

2 884,80 zl

5. 658/19 1643 RAl3/00010664/0 Jastrząb

Według obowiązującego planu
zagospodarorvania przestrzennego z dnia
2l rnaja 20l0 r- dzialka poloŹonajęst na

terenie osiedla zabudowy j ednorodzinnęj.

37 132.,00 zl
wadium
7l3 

'20 
zł3

6. 6s8t21 1119 RA1s/00010ó64/0 Jastrząb

Wędlug obowiązującogo planu
zagospodarowania przestrzennego z dnia
2I maja 20l0 r' dzialka położonajest na

terenie osiedla zabudowy j ednorodzinnej.

28 669,00 zl
wadium

2 866'90 zł

'7. 65812',7 t'701 RAlS/00010664/0 Jastrząb

Wedlug obo\Yiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego z dnia
2l naja 20l0 r' dzialka poloŹonajest na

terenie osiedla zabudowy j€dnorodzinnej'

41 011'00 zł
wadium
l0l 

' 
10 zł4

Jastrząb - Sala Konferencyjna.



W przetargu biorą udział osoby prawne i fizyczne, które:. wpłacą wadium w pieniądzu do dnia 12 maja Ż017 r. do godziny 14@ w kasie Urzędu
Gminy w Jastrzębiu lub na konto Urzędu Gminy Nr 94 9132 0001 0007 0506 2000 0040;

' na dowodzie wpłaty należy wpisaó nr dzialki, której dotyczy wpłacone wadium oraz okazaó
komisji przetargowej w dniu przetargu;

' wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetalg zalicza się na poczet
ceny nabycia nieruchomości;

' pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie (ednak nie później niż przed,
upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu
wynikiem negatlnvnym;

' osoby ftzyczte (w tym prowadzących działalnośó gospodarczą) posiadają dokument
potwierdzający tożsamośó uczestnika postępowania przetargowego;. osoby ftzyczne będące w związku małżeńskim przystępują do przętargu wspó1nie lub
posiadają pełnomocnictwo współmałżonka o wyrazeniu zgody na nabycie nieruchomości;

' osoby prawne posiadają aktualny odpis z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów
tożsamości osób reprezentuj ących podmiot'

Procedury przetargowe:
' osoba wyłoniona w przetargu jako naby'wca nieruchomości zobowiązana jest zapłaciÓ przed

zawarciem umowy sprzedaŻy pozostałą cenę nieruchomości ustaloną w drodze licfiacji.. do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony 23Yo podatek VAT.t olganizator przetargu jest obowiązany zawiad'omió nabywcę nieruchomości o terminie
miej scu zawarcia umowy sprzedłŻy .. koszIy związane z za'warciem aktu notarialnego ponosi kupujący.l jeżeli osoba ustalona jako nab1łvca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podan)m w zawiadomieniu Wójt Gminy może odstąpió od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

l przetarg jest wuŻny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wylrołavłczej.

. wysokości postąpienia wynosi 1% ceny wywoławc zej, z zaokągleniem w górę do pełnych
złotych.

. cudzoziemcy, zamierzający uczestniczyć w przetalgu muszą spełnió warunki zawarte
w ustawie z dnia 24 marca 1920I. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U.
22016 r.,po2.2147)

. komisja przetargowa Zastrzega sobie prawo odwołania przetatgl] z przyczyn uzasadnionych.

. szczegółowych informacj i o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetaIgu można uzyska
w Utzędzie Gminy Jastrząb pokój Nr 25 

' 
tel. (48) 62848'/2.
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Andrźej Bracha


