
WÓJT GMINY DOBROMIERZ 

OGŁASZA I PRZETARG USTNY: 

 

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz,    
Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz i na stronie www.bip.dobromierz.pl  

od dnia 21.05.2021 r. do dnia 21.06.2021 r. 

1) ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych ewidencyjnie nr 288/13, 288/14, 288/16, na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej nr 288/12, obręb Szymanów; 

2) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 331/1, obręb Szymanów; 

3) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 331/2, obręb Szymanów. 

 

l.p. 
Oznaczenie 

nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości  
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie  

i sposób zagospodarowania 
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wadium, 
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VAT 

1. 

Działka nr 288/12 

obręb Szymanów, 

KW nr 

SW1S/00018963/3 

Użytek: PsIII 

0,0300 ha 

Kształt nieruchomości 

gruntowej nieregularny, 

wydłużony, teren płaski.  

Brak uzbrojenia. 

Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

ZL15 – lasy, 

Teren położony w strefie ścisłej 

ochrony konserwatorskiej. 

2680,00 zł 
480,00 zł, 

Płatne do dnia 
16.06.2021 r. 

30,00 zł 9:00 zw. 

2. 

Działka nr 331/1 

obręb Szymanów, 

KW nr 

SW1S/00019373/7 

Użytek: LsIII 

0,0200 ha 

Kształt nieruchomości 

gruntowej nieregularny, 

wydłużony, teren płaski.  

Brak uzbrojenia. 

Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

ZP1 – teren zieleni urządzonej. 

Teren położony w strefie ścisłej 

ochrony konserwatorskiej. 

2060,00 zł 
260,00 zł 

Płatne do dnia  
16.06.2021 r. 

30,00 zł 9:45 23 % 

3. 

Działka nr 331/2 

obręb Szymanów, 

KW nr 

SW1S/00019373/7 

Użytek: dr 

0,0900 ha 

Kształt nieruchomości 

gruntowej nieregularny, 

wydłużony, teren płaski.  

Brak uzbrojenia. 

Funkcjonalnie stanowi 

drogę wewnętrzną o 

nawierzchni nieurządzonej.  

Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

KDW6 – teren dróg 

wewnętrznych. 

Teren położony w strefie ścisłej 

ochrony konserwatorskiej. 

17 200,00 zł 

2200,00 zł, 

Płatne do dnia 

16.06.2021 r. 

180,00 zł 10:30 23% 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala nr 7 (I piętro). 

Wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Dobromierz nr rachunku: 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530. 

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia aktu notarialnego.  

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi.     

              Wójt 

              (-) Jerzy Ulbin                     

http://www.bip.dobromierz.pl/

