
ZARZĄDZENIE NR 50/2017

WÓJTA GMINY JASTRZĄB

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: ogloszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
gruntowych niezabudowanych stanowiącychwlasność Gminy Jastrząb'

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z2016 r.,poz.446 z póżn. zm.), art.13 ust.l, art.25' art.27 ' art.28, art.38' art.40
ust. 1 pkt 1) i art. 67 ust.1 i 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (tj. Dz. U. z2016 r., poz.2147 z póżn. zm.) oraz $ 3 ust. 1, $4, $6 i $13
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2014 r. poz.

1490 z póżn. zm. )' Wójt Gminy Jastrząb

zarządza się co następuje:

s1.
1 . wójt Gminy Jastrząb ogłasza I przetarg

gruntownej rolnej położonej w:

ustny nieograniczony na zbycie działki

_ miejscowości Lipienice Dolne oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 536 -

grunty ome RV o pow. 0'1300 ha i grunty ome RVI o pow. 0'1200 ha _ lączna

powierzchnia 0,2500 ha;

_ miejscowości Jastrząb oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 795 _ łąki ŁIV

o pow. 0,0400 ha, grunty ome RIVa o pow. 0,0300 ha, grunty ome RIVb o pow.

0,1300 ha, grunty ome RV o pow. 0'0600 ha, łąki ŁV o pow. 0,0300 ha - łączna

powierzchnia 0,2900 ha;

_ miejscowości Kolonia Kuźnia oznaczonej jako działka ewidencyjna 57/1 _

grunty ome RVI o pow. lącznej 0,2737 ha.

2. Termin przeprowadzenia I przetargu ustala się na dzień 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 12@

w budynku Urzędu Gminy Jastrząb sala konferencyjna.

3. Uczestnik przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości l0%

ceny szacunkorł ej.

4. Ustala się kwotę postąpienia w wysokości ńe mniej szej niż |Vo od wartości szacunkowej

nieruchomości zaokąglając ją do pełnych dziesiątek złotych w górę.

5. Wykaz nieruchomości gruntowych ptzsznaczonych do sprzedźy wraz z cenami

sprzedaŻy wg wartości brutto oraz treść ogłoszenia o I przetargu stanowi załącznik nr 1

do niniej szego Zar ządzenia'



/ 6. ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzśz ogłoszenie w biule1ynie
informacji publicarej Urzędu Gminy w Jastrzębiu, na stronie głównej Urzędu Gminy
Jastrąb w prasie lokalnej - ,'Tygodnik Szydłowiecki '', oraz wywieszenie na urzędowej
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jastz4b.

$2.
Załządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podj ęcia.
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