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SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI

'
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Na podstawie aft. 37 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami /tekst jednolity Dz'U.2010 r. Nr 102 poz. 651 z póżn' zm.l
l Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza:
ustny przetalg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
położonej w miejscowości Korcryska po byłej szkole podstawowej, oznaczonej jako
działki nr 153 i t'lt 15211 posiadającej księgę wieczystą sRlLl0003272713

l. Trzęcl

o łącznej powierzchd 0'36 ha' na której usytuowane są następujące naniesienia:
- budynek mrrrowany _ pow. uŻyĄk. 312'4 m'
- budynek gospodarczy o pow. uŻ1tk. 57 m'
- ogrodzenie z prefabrykatów betonowych
- szambo

Cena wyrłoławcza wynosi - 103.000'00 zł
Wadium w wysokości _ 10.300'00 zl
Postąpienie _ 1.030'00 zł
Miejscowość Korczyska nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
Drugi przetarg odbył się 17 września2012 r'

2. Trzecl

ustny przetarg nieograniczony na sptzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonejw miejscowości Wola WęĘkowa , oznaczotej jako działka nr 142
o pow.0,20 ha posiadającej księgę wieczystą SRlL/00051034/7.
Cena w}.wolawcza wynosi _ 27.200'00 zł
Wadium w wTsokości _ 2.800'00 zł
Postąpienie _ 280'00 zl

Miejscowość Wola Wężykowa nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
Drugi przetarg odbył się 1'7 wtześnia 2012 r.

3. Trzęci

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaŻ niezabudowanej nieruchomości
położonejw miejscowości Wola Wężykowa , oznaczole1 jako działka nr 143
o pow. 0,20 ha posiadającej księgę wieczystą SR 1Ll00051034/7.

Cena wyrvolawcza wynosi _ 27.200'00 zł
Wadium w wysokości - 2.800'00 zł
Postąpienie - 280'00 zł
Miejscowość Wola Wężykowa nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
Drugi przetarg odbył się 1] września 2012 r.

4. Trzeci

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonejw miejscowości Żag|iny, oznaczonejjako działka n 21515 o pow. 0,1671 ha
posiadającej księgę wieczystą SR1 L/00054953/6.
Cena rrTwoławcza wynosi - 22 .400'00 zł + Y AT 23oń
Wadium w wysokości _ 2.300'00 zI
Postąpienie _ 230'00 zł
W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żag|iny obszar działki
ptzeznaczony jest w 3/5 części na cele budownictwa letniskowego symbol 6 UTL 10
i w 2/5 części jako tereny leśne- Ls.
Drugi przetarg odbył się 17 września 2012r.

5. Trzeci

ustny pŹetarg nieograniczony na sprzedaŹ niezabudowanej nieruchomości
położonejw miejscowościŻagliny, oznaczonĄjako działka nr 2l5l1 o pow. 0,1 1 68 ha

posiadającej księgę wiecZystą SR1 L/00054953/6.
Cena wywolawcza wynosi _ 14.700'00 zl + Y AT 23oń
Wadium w wysokości _ l.500'00 zł
Postąpienie _ 150'00 zl
W planie zagospodarorł ania przeslrzemego miejscowości Zaglin1
przeznaczony jest na cele budownictwa letniskowego 6 UTL - 10.
Drugi przetarg odbył się I7 września 2012 r.

obszar działki

Przetarg odbędzie się 26 listopada (poniedzialek) 2012 r. o godz' 11.00 w siedzibie
Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 w Sali B na parlerze.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, w podanej
wysokościw terminie do 22 listopada 20l2r. w kasie Urzędu Gminy w godz. od 8.30
do 14.00 lub na konto LBS o/w Sędziejowicach 61 9219 0007 0050 3413 2000 0040.
Wadium wpłacone przez uczestntka, który przetalg wygra zaliczone będzie na poczet
ceny nabycia. Wpłata pozostałej częściceny nieruchomości powinna zostaó dokonana
najpóżniej w dniu zawarcia aktu notarialnego' Uczestnicy, którzy przetalgu nie wygrają
otrzymują zwrot wadium. Wadium przepada na rzecz Gminy Sedziejowice w razie
uchylenia się uczestnika' który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna_sprzedaży.
Koszty sporządzenia aktu leŹą po stronie kupującego, natomiast koszty przygotowania
dokumentacji geodezyjno _ prawnej spoczywają na Gminie Sędziejowice.

Szczegółowe inlbrmacj e dotyczące przedmiotu przetargu mozna uzyskaó
Gminy pokój nr l1 lub tel. (043) 67 716 93 - p. Lidia Sobala.
Sędziejowice 22.10.Ż0|2 r.
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