WÓJT GMINY DOBROMIERZ
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie:
1) nr 62/27, obręb Gniewków, 2) nr 62/31, obręb Gniewków, 3) nr 62/32, obręb Gniewków
1)

Oznaczenie
nieruchomości

Działka nr 62/27
obręb Gniewków,
KW nr:
SW1S/00069781/5
Użytek:
PsIII

Powierzchnia
nieruchomości

Opis nieruchomości

0,1000 ha

Kształt działki regularny,
zbliżony do kwadratu, teren
płaski. Nieruchomość
położona na terenie
częściowo uzbrojonym:
woda, energia elektryczna,
przy czym do granic działki
nie są doprowadzone żadne
przyłącza. Dostęp do drogi
publicznej nr 2795 D (dz. nr
159/6), poprzez drogę gminną
o nawierzchni nieutwardzonej
(dz. nr 62/29).

Przeznaczenie
i sposób
zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego
przeznaczenie:
MN8 – tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
strefa obserwacji
archeologicznej
strefa ochrony układu
ruralistycznego wsi

1

Kwota,
wadium,
termin wpłaty

Postąpienie
minimalne

Godzina
przetargu

Podatek
VAT

5000,00 zł,
45 400,00 zł Płatne do dnia
27.09.2021 r.

460,00 zł

9:00

23%

Cena netto

2)

Oznaczenie
nieruchomości

Działka nr 62/31
obręb Gniewków,
KW nr:
SW1S/00069781/5
Użytek:
PsIII

Powierzchnia
nieruchomości

Opis nieruchomości

0,1000 ha

Kształt działki regularny,
zbliżony do kwadratu, teren
płaski. Nieruchomość
położona na terenie
częściowo uzbrojonym:
woda, energia elektryczna,
przy czym do granic działki
nie są doprowadzone żadne
przyłącza. Dostęp do drogi
publicznej nr 2795 D (dz. nr
159/6), poprzez drogę gminną
o nawierzchni nieutwardzonej
(dz. nr 62/29).

Przeznaczenie
i sposób
zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego
przeznaczenie:
MN8 – tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
strefa obserwacji
archeologicznej
strefa ochrony układu
ruralistycznego wsi

2

Kwota,
wadium,
termin wpłaty

Postąpienie
minimalne

Godzina
przetargu

Podatek
VAT

5000,00 zł,
45 400,00 zł Płatne do dnia
27.09.2021 r.

460,00 zł

9:45

23%

Cena netto

3)
Oznaczenie
nieruchomości

Działka nr 62/32
obręb Gniewków,
KW nr:
SW1S/00069781/5
Użytek:
PsIII

Powierzchnia
nieruchomości

Opis nieruchomości

0,1000 ha

Kształt działki regularny,
zbliżony do kwadratu, teren
płaski. Nieruchomość
położona na terenie
częściowo uzbrojonym:
woda, energia elektryczna,
przy czym do granic działki
nie są doprowadzone żadne
przyłącza. Dostęp do drogi
publicznej nr 2795 D (dz. nr
159/6), poprzez drogę
gminną o nawierzchni
nieutwardzonej (dz. nr
62/29).

Przeznaczenie
i sposób
zagospodarowania
Zgodnie z miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego
przeznaczenie:
MN8 – tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

Cena netto

Kwota,
wadium,
termin wpłaty

5000,00 zł,
45400,00 zł

Płatne do dnia

Postąpienie
minimalne

Godzina
przetargu

Podatek
VAT

460,00 zł

10:30

23%

27.09.2021 r.

strefa obserwacji
archeologicznej
strefa ochrony układu
ruralistycznego wsi

Przetargi odbędą się w dniu 1 października 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.
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są wolne od obciążeń.
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz,
Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz i na stronie www.bip.dobromierz.pl
Od 01.09.2021. r. do 01.10.2021 r.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin

3

