
ZARZĄDZENIE  Nr 101/2011 
Wójta Gminy Z ębowice z dnia  09 listopada 2011 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Zębowice 

 
Wójt  Gminy Zębowice – działając na podstawie art. 13 ust. 1, art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21  
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.), art. 
30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. u. z 2001 r. nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz Uchwała Rady Gminy Zębowice Nr XIX/146/2008 w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami. 
 
    zarządza, co następuje: 
     § 1. 
Przeznacza się do sprzedaŜy w drodze przetargu nieograniczonego następującej nieruchomości: 
 

Rodzaj nieruchomości 
Dane geodezyjne 

1/.Nieruchomość lokalowa, połoŜona w  Osiecku 28/2, na działce ewidencyjnej nr 238/5, k.m. 1                
o pow. 0,2111 ha( udział w częściach wspólnych budynku  i gruncie wynosi: 5563/10000), wpisana                  
w księgach wieczystych Kw. nr  47 973 i Kw. nr 49 965 jako własność gminy Zębowice 

Wartość 
Cena wywoławcza nieruchomości: 
1/. dla nieruchomości lokalowej – dz. nr 238/5      wynosi   33.112,00 zł brutto, 
 
      § 2. 
 
Niniejsze zarządzenie stanowi jednocześnie wykaz w rozumieniu art. 35 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. 
 
      § 3. 
 
Wykaz nieruchomości lokalowej podlega wywieszeniu w siedzibie tut. Urzędu  oraz w miejscach 
ogólnodostępnych  na  terenie  gminy  Zębowice,  na  okres  21  dni, począwszy od dnia 08 listopada 
2011 r.  i ogłoszeniu w NTO. 
 
      § 4. 
 
 
Niniejsze zarządzenie wraz z ogłoszeniem o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń                  
w siedzibie Urzędu Gminy w Zębowicach i publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy 
www.zebowice.pl  i  www.zebowice.biuletyn.info.pl.  
 
      § 5. 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 101/2011    z dnia 09.11.2011 r. 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaŜy.  
  
l.p. określenie dane o nieruchomości 
1. Oznaczenie 

nieruchomości według 
księgi 
wieczystej oraz katastru 
nieruchomości 

Kw  nr  47 973 i Kw nr 49 965 
działki nr 238/5 k.m. 1 obręb Osiecko 

2. Powierzchnia 
nieruchomości 

                 o pow. 0,2111 ha  

 
3. 

 
Opis nieruchomości 

    
Przedmiotem  sprzedaŜy jest  lokal mieszkalny znajdujący się                   
w budynku  połoŜonym  w Osiecku nr 28/2  wraz udziałem 
wynoszącym: 5563/1000 w częściach wspólnych budynku                     
i gruncie 
pow. uŜytkowa lokalu 61,96 m² 

4. Przeznaczenie 
nieruchomości w planie 
miejscowym i sposób jej 
zagospodarowania 
 
 
 

 Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z przyjętym  przez Radę Gminy „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zębowice”,  przedmiotowa działka połoŜona jest  połoŜona jest  na 
terenie oznaczonym w „Studium ...”  symbolem – M2 obszary 
dominującej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Przeznaczenie obszaru:  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                
z usługami podstawowymi.  

 
5. 

 
Cena nieruchomości 

                                                   
cena nieruchomości               –  32.500,00 zł. 
wypis i wyrys                        -        120,00 zł 
koszt wyceny                         -       492,00 zł.                                                
wartość nieruchomości         –   33. 112,00 zł. 
                                                         (brutto) 

 
6. 

 
Terminy wnoszenia opłat 
 

 
jednorazowo przed  zawarciem 

aktu notarialnego  
7. Zasady aktualizacji opłat - 
8. Informacje: 

- o przeznaczeniu do 
sprzedaŜy ,  
do oddania w uŜytkowanie 
wieczyste ,  
uŜytkowanie , najem lub 
dzierŜawę , 
-o obciąŜeniach 
nieruchomości 
 

SprzedaŜ w drodze  przetargowej 
       

 
Nieruchomość powyŜsza  jest wolna od nieujawnionych obciąŜeń na 

rzecz osób trzecich.  

9. Termin do złoŜenia 
wniosku przez osoby ,  
którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na 
podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 . 

 
                       6 tygodni  

 

 



 Wywieszono na tablicy ogłoszeń od 09.11.2011 r.   do 20.12.2011 r. 
 
 

OGŁOSZENIE  PIERWSZEGO PRZETARGU  
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAś 
NIERUCHOMO ŚCI   

WÓJT GMINY ZĘBOWICE 

  

Na podstawie § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) 

o g ł a s z a:  

dnia  21  grudnia 2011 r.  

 w Urzędzie Gminy Zębowice o godz. 10,00, pok. nr 12   

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ lokalu mieszkalnego z zasobu 
Gminy Zębowice połoŜonego w miejscowości Osiecko 

 
Przedmiotem sprzedaŜy jest: 
 
Nieruchomo ść lokalowa 28/2  o powierzchni 61,96 m ²  wraz z udziałem  
5563/10000 części  w nieruchomości wspólnej i pomieszczeniami przynaleŜnymi 
oznaczonej numerem działki 238/5 o ogólnej powierzchni  0,2111 ha. Nieruchomość 
jest uregulowana w księgach wieczystych Kw. nr  47 973 i Kw. nr 49 965 Księga 
wieczysta nie zawiera wpisów o cięŜarach i ograniczeniach. Przedmiotowy lokal nie 
posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o których mowa  w przepisach 
prawa budowlanych. 

 
Cena wywoławcza wynosi 33.112,00 zł.00 zł.  (słownie: trzydzieści trzy tysiące 
sto dwanaście złotych). SprzedaŜ nieruchomości zwolniona jest z podatku                   
od towarów i usług VAT. 
 
Wadium w wysoko ści  10% ceny wywoławczej tj. 3311,00 zł.,  naleŜy wpłacić                
w terminie  do dnia  16 grudnia 2011 r. na konto Urzędu Gminy  BS Zawadzkie 
oddz. Zębowice Nr  39 89091029 2002 0000 2437 0001 z  dopiskiem: wadium                         
za lokal nr 2 w Osiecku. 
 
Wobec braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, działka 

powinna zachować funkcje zgodnie z ustaleniami „Studium, uwarunkowań                              



i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice” uchwalonego 

uchwała Rady Gminy Zębowice Nr XXIII/155/05 z dnia 27 stycznia 2005 r., jako 

teren oznaczony symbolem – M2 obszary dominującej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Przeznaczenie obszaru:  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

z usługami podstawowymi.  

 
Wpłacone wadium przez uczestnika, który: 
 

• wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia, 
• nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niŜ przed upływem 3 dni 

od  dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, 
• odstąpił  od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulegnie 

przepadkowi. 
 
 
Termin do złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku   o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,                 
poz. 651 z  późn. zm.) upływa  w dniu 20 grudnia  2011 r. 
Protokół z przetargu stanowi  podstawę zawarcia aktu notarialnego. 
Osoba fizyczna  lub  prawna, która  wygra przetarg, zobowiązana jest wpłacić  
jednorazowo  kwotę uzyskaną w postąpieniu przetargowym  na konto Urzędu Gminy  
BS Zawadzkie oddz. Zębowice Nr  39 89091029 2002 0000 2437 0001  - najpóźniej 
w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego. 
Postąpienie ceny  nie moŜe być mniejsze niŜ 1% ceny wywoławczej. 
 

JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy 
sprzedaŜy w podanym terminie, Wójt moŜe odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona 
wadium nie podlega zwrotowi. Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania nabywcy nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w 
siedzibie Urzędu Gminy  Zębowice od dnia  09 listopada   2011 r. oraz opublikowane 
w Internecie na stronie www.zebowice.pl, www.zebowice.biuletyn. info.pl   

 
UWAGA! Oglądanie lokalu odbywać się będzie po ustaleniu terminu spotkania 
telefonicznie.    
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości moŜna uzyskać w Referacie 
Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy  Zębowice przy ul I. .Murka 2, pokój nr 12 
lub telefonicznie pod nr 77/ 4216076 w.32 
 
 
 
 


