
 
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 29/2011 

WÓJTA  GMINY  Z ĘBOWICE 
z dnia 12  kwietnia 2011 r. 

 
 

w sprawie ogłoszenia II  przetargu ustnego, nieograniczonego  na sprzedaŜ   
nieruchomości . 

 
 

 Na podstawie art. 38 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2010r. Nr  102, poz.651 z późń. zm. ), § 6 
ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości ( Dz. U.  
Nr 207, poz. 2108 z 2004r.),  zarządzenie Nr V/327/W/2010 z dnia 24 września 2010 
r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy, 
stanowiących  mienie Gminy Zębowice 

  
z a r z ą d z a m,   c o   n a s t ę p u j e: 

 
      
ogłaszam  II przetarg na sprzedaŜ  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niŜej 
wymienionych nieruchomości  z zasobu Gminy Zębowice. 

 
 

1. Nieruchomość w części gruntowa zabudowana, w części rolna o numerach 
geodezyjnych 52/30, 60/29 i 61/29 z k.m. 13 ,   o łącznej powierzchni 0,2980 ha 
połoŜona w obrębie Radawie (Kosice), uregulowana w księdze wieczystej                
nr KW  46444. 

2.  Nieruchomość w części gruntowa niezabudowana, o numerze geodezyjnym 411 ,   
o  powierzchni 0,1237 ha połoŜona w obrębie Osiecko, uregulowana w księdze 
wieczystej   nr KW  45056. 

              
           Nieruchomości są wolne od obciąŜeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
 
           Działki przeznaczone do sprzedaŜy połoŜone są przy drogach asfaltowych, Istnieje 
           moŜliwość podłączenia dla działki w Osiecku na własny koszt w przyłącza elektryczne  
           i wodne po uzyskaniu zgody odpowiednich organów i dysponenta sieci.  
 

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy 
Zębowice uchwalonego uchwalone  Uchwałą Rady Gminy Zębowice                                
Nr XXIII/155/05 z dnia 27 stycznia 2005 r., przedmiotowe tereny znajdują się : 
 
-dla nieruchomości połoŜonej w Kosicach– tereny zabudowy zagrodowej oraz 
zbiorowiska łąk 
  w dolinie rzek. 
- dla nieruchomości  połoŜonej w Osiecku – tereny zabudowy mieszkaniowej. 
 
II przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla  kaŜdej z niŜej wyszczególnionych: 



 
- nieruchomość ( działki nr 52/30, 60/29, 61/29)w Kosicach o pow. 0,2980 ha,  
cena wywoławcza 30 929,50 zł., wadium 3092,-zł. 
 
- nieruchomość (działka 411) w Osiecku o pow. 0,1237 ha, 
cena wywoławcza  23820,00 zł., wadium 2382,- zł. 
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie moŜe 
wynosić mniej niŜ 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu. 
 
Cena sprzedaŜy nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie 
później niŜ do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności. 
 
II przetargi odb ędą się  16 maja 2011 r.w Urzędzie Gminy Zębowice- pokój nr 12. 
 
-nieruchomość  w Kosicach – o godz. 10°° 
-nieruchomość w Osiecku   -  o godz.  11°° 
 
 

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający 
zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób  
wchodzących w skład  komisji przetargowej oraz  osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą 
wadium w pieniądzu PLN - 

       w kwocie  3092,- zł.(dot. nieruchomości  w Kosicach ), 
                                           w kwocie  2382,- zł. ) dot. nieruchomości w Osiecku), 
w terminie do dnia  10.05.2011 r. na konto Urzędu Gminy BS   Zawadzkie- Oddział                        
w Zębowicach  Nr  39890910292002000024370001 – za datę wpływu wadium uwaŜać się 
będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty naleŜy zachować 
celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia  
komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego toŜsamość, a osoby prawne lub 
przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu załoŜycielskiego 
oraz, ( jeŜeli są wymagane) stosownych upowaŜnień  do udziału w licytacji. Podobnie osoba 
trzecia działająca w imieniu  oferenta  obowiązana jest przedłoŜyć  oryginał stosownego 
pełnomocnictwa. Nadto, jeŜeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca                      
w związku małŜeńskim,  obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy teŜ 
zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małŜonka na majątek wspólny i wówczas 
obowiązana jest  przedstawić zgodę małŜonka na zakup nieruchomości bądź  umowę o 
rozdzielności majątkowej. 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny 
sprzedaŜy, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni 
odpowiednio od zamknięcia, odwołania, uniewaŜnienia lub zakończenia przetargu wynikiem 
negatywnym. 
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeŜeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu  i w terminie ustalonym przez 
Wójta Gminy. 
 



Wójt  Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, 
zawiadomić osobę ustaloną  jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaŜy. 
 
Wójt Gminy moŜe odwołać ogłoszony przetarg z waŜnych powodów, informując o tym 
niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu 
gminy Zębowice oraz w miejscowości Kosice i Osiecko. 
 
Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu na w/w nieruchomości: 
 
- 09.12.2010 r. – I przetarg ustny nieograniczony. 
 
Nieruchomości  udostępnione będą do oględzin po uprzednim kontakcie telefonicznym 
zainteresowanych z pracownikiem urzędu gminy- Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy 
tel. 77/4216076 w.32 lub w 33. 
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kosice i Osiecko, 
w siedzibie Urzędu Gminy Zębowice w terminie od dnia 12 kwietnia 2011 r. do dnia 15 maja 
2011 r., oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zębowice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


