
Zarządzenie nr 41/W/05 

Wójta Gminy Zębowice 

z dnia18 listopada2005roku. 
w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiącej własność Gminy Zębowice. 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tekst 

jednolity z2001r. Dz.U. 142,poz.1591 z późn. zm.) art. 25, art. 35 art.38,ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity z 2004r. Nr 261. poz.2603 z 

późn. zm. ),Zarządzenia Nr 33/W/05z dnia 6października w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Zębowice 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 
Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości z 

zasobu gminy Zębowice 

a/ nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Zębowicach, przy ul. Murka, o 

numerzegeodezyjnym711, o powierzchni0,0424 ha, 

Cena wywoławcza wynosi5520,50 złotych netto. 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.552,05 zł. należy wpłacić w terminie do 

dnia 15.12.2005r.na konto Urzędu Gminy BS Zawadzkie- Oddział w Zębowicach Nr 

82890910292002000024370003lub w kasie Urzędu Gminy. 

Wobec braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, działka powinna zachować 

funkcję zgodnie z ustaleniami uchwalonego „ Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice „/Uchwała Rady Gminy Zębowice Nr 

XXIII/155/05 z dnia 27 stycznia 2005r.- jest to teren oznaczony symbolem U1, obszar 

koncentracji usług publicznych i komercyjnych o znaczeniu lokalnym-wielofunkcyjna 

zabudowa usługowa, w tym szczególnie usługi publiczne z towarzysząca zabudową 

mieszkaniową. 

b/ nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Zębowicach przy ul. Murka, o 

numerze geodezyjnym 712, o powierzchni0.0332 ha, 

Cena wywoławcza wynosi 5470,50 złotych netto. 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławcze tj. 547,05 zł. należy wpłacić w terminie do 

dnia 15.12.2005r.na konto Urzędu Gminy BS Zawadzkie- Oddział w Zębowicach Nr 

82890910292002000024370003 lub w kasie Urzędu Gminy. 

Wobec braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, działka powinna zachować 

funkcję zgodnie z ustaleniami uchwalonego „ Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice „/Uchwała Rady Gminy Zębowice Nr 

XXIII/155/05 z dnia 27 stycznia 2005r.- jest to teren oznaczony symbolem U1, obszar 

koncentracji usług publicznych i komercyjnych o znaczeniu lokalnym-wielofunkcyjna 

zabudowa usługowa, w tym szczególnie usługi publiczne z towarzysząca zabudową 

mieszkaniową. 

Przetargi odbędą się 19grudnia2005r. o godz. : a/ 9³º,b/10³º 
w Urzędzie Gminy w biurze nr12. 
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone 

po zamknięciu przetargu. Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży będzie 

przepadek wadium zaliczonego na poczet ceny nabycia nieruchomości. Nabywca 

pokrywa100 %kosztów poniesionych przez Gminę w toku postępowania zmierzającego do 

zbycia nieruchomości, w tym koszt zleconej przez Gminę wyceny oraz czynności 

geodezyjnych. Do podanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT według stawki 

wynikającej zobowiązujących w tym zakresie przepisów. Termin do złożenia wniosku przez 

osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34ust. 



1 pkt. 2;6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

Protokół z przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego. Bliższe informacje dot. 

nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Zębowice 

pok. 12 w godzinach pracy urzędu. 

Osoba fizyczna lub prawna , która wygra przetarg, zobowiązana jest wpłacić jednorazowo 

kwotę uzyskaną w przetargu na konto Urzędu Gminy w Zębowicach najpóźniej w przeddzień 

sporządzenia aktu notarialnego, w BS Zawadzkie- Oddział Zębowice lub w kasie Urzędu 

Gminy w Zębowicach do godz. 12 ºº. 

§ 2 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i na tablicach 

ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach Gminy Zębowice, oraz na stronie internetowej 

w BIP. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 


