
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z zm./ ,

w związku  z Uchwałą Nr XL/305/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w
Krępnej,  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położnej w Krępnej, stanowiącej
własność Gminy Zdzieszowice, obejmującej poniżej wyszczególnioną działkę ewidencyjną: 
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0,1865 ha, w tym
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jedn. rej. G.8

Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana przy ulicy Młyńskiej 4
w Krępnej z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, działka ma kształt
nieregularny,  zbliżony do wieloboku nieforemnego,  częściowo ogrodzona.
Nieruchomość jest zabudowana: 
-budynkiem  mieszkalnym  częściowo  podpiwniczonym,  z  dachem
dwuspadowym  o  konstrukcji  drewnianej,  kryty  blachą,  powierzchnia
zabudowy budynku mieszkalnego wynosi  148 m2,  powierzchnia użytkowa
wynosi 119,50 m2, piwnic 50 m2, na parterze znajdują się 4 pokoje, kuchnia,
spiżarka,  sień,  poddasze  nieużytkowe,  fundamenty  i  ściany  nadziemia
murowane z kamienia i cegły,  w przyziemiu budynku na całym obwodzie
podsiąki  wody gruntowej,  ściany  wykazują  spękania  na  całej  wysokości,
strop nad piwnicami kleina,  schody drewniane zużyte,  nad parterem strop
drewniany zużyty, deski podłogowe, stolarka okienna i drzwiowa zużyta w
100%,  wyposażony w energię,  wodę i  piece,  wszystko  wyeksploatowane,
stan techniczny niezadowalający;
- budynkiem gospodarczym (klatki inwentarskie o wysokości 1,5 m) o pow.
zabudowy 31 m2, zrealizowany w technologii tradycyjnej, dach o konstrukcji
drewnianej jednospadowy, kryty eternitem, zużyty funkcjonalnie;
-  budynkiem  gospodarczym  o  pow.  zabudowy  78  m2,  zrealizowany  w
technologii tradycyjnej, stropy-przesklepienia w łukach, dach o konstrukcji
drewnianej  dwuspadowy,  kryty  blachą,  w  przyziemiu  budynku  na  całym
obwodzie  podsiąki  wody  gruntowej,  przesklepienia  wykazują  spękania,
stolarka  drewniana  inwentarska  zużyta,  posadzki  z  kamienia  i  cegły,
instalacji brak, stan techniczny niezadowalający. 
Teren działki uzbrojony w wodę, energię elektryczną i drogę asfaltową. 

MN - tereny zabu-
dowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej,
w części Rz – tereny

łąk i pastwisk,
w części D – ulice

dojazdowe 

31.171,00 zł

1. Termin złożenia wniosku ujęty w wykazie o nabycie w/w nieruchomości osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z zm./ upłynął dnia 07.07.2014r. 

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży prawa własności powyższej nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, 
ul. Bolesława Chrobrego 34, w sali nr B-112 o godz. 900  dnia 18 września 2014r. 

3. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest posiadanie i przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
- dowodu wniesienia wadium w terminie i kwocie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu dot przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości
-  przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości.  Jeżeli  oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć wraz ze swoim dowodem tożsamości,  stosowne
pełnomocnictwo 
-  w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających  osobowości  prawnej  – aktualny wypis  z  Krajowego Rejestru Sądowego lub innego
właściwego rejestru, z którego będzie wynikało prawo do reprezentowania danego podmiotu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących
podmiot.
- w przypadku nabycia nieruchomości w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie chyba, że zostanie przedłożona
przez uczestnika przetargu pisemna zgoda na nabycie nieruchomości do ustawowej wspólności małżeńskiej wyrażona przez drugiego współmałżonka.

4. Wadium w wysokości 3.000,00 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 12 września 2014r. na konto bankowe nr: 17 8883 1015 2002
0010 5910 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie o/Zdzieszowice lub w kasie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34 w pokój
A-16. Uwaga: Na dokumencie wpłaty wadium należy wpisać  „ Wadium – Nieruchomość nr 310/9 Krępna ” 

5. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku lub kwit wpłaty z kasy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. 
6. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
7. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie przelewem lub w kasie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach po zamknięciu przetargu

po pisemnej dyspozycji wpłacającego. 
8. Zgodnie z treścią zapisu działu III KW OP1K/00042487/4, na nieruchomości jest ustanowione ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność

drogi na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 471/71 objętej KW. 27776. 
9. Gmina Zdzieszowice zawiadomi osobę lub podmiot ustalony, jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w terminie 21 dni

od  dnia  rozstrzygnięcia  przetargu.  W  przypadku  nie  przystąpienia  Nabywcy do  zawarcia  umowy notarialnej  tj.  niestawienie  się  w  miejscu  i  terminie  podanym  w
zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Zdzieszowic może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi. 

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz wszelkie koszty sądowe ponosi nabywca nieruchomości. 
11. Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z zm).
12. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie technicznym. Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ich terminu –

pod nr tel. (077) 40 64 440. 
13. Cudzoziemcy /w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/ w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed

zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku gdy ta zgoda jest wymagana.
14. Nabywca zobowiązany będzie ustanowić na rzecz Gminy Zdzieszowice służebność gruntową na nabywanej nieruchomości w formie ograniczonego prawa rzeczowego na

rzecz działki nr 304 w Krępnej,  polegającą na prawie bezpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania z pasa o szerokości 4 metrów liczonych od ściany szczytowej
budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 4 w Krępnej oraz na długości od ulicy Młyńskiej w Krępnej oznaczonej nr działki ewidencyjnej 309/1 od granicy z działką ewi-
dencyjną nr 310/6 w Krępnej polegającego na możliwości przepływu i przeprowadzania w występującym na przedmiotowym gruncie korycie betonowym wód z rzeki
Krępna, eksploatacji, remontu, modernizacji istniejących urządzeń wodnych oraz budowy nowych urządzeń wodnych, mających na celu prowadzenie wód, zgodnie z za-
łącznikiem graficznym. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nie podejmowania działań na przedmiotowym gruncie, które by mogły ograniczać przepływ wód.

15. Burmistrz Zdzieszowic ma prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. 
16. Dodatkowe  informacje  na  temat  nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży  udziela  się  w  Referacie  Gospodarki  Mieniem  i  Rolnictwa  Urzędu  Miejskiego  w

Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w pokoju A-108 lub pod nr tel. (077) 4064440. 

Zdzieszowice, dn. 13.08.2014r. 


