
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Io asza

1 lf ustny przetarg nieograniczony na sprzeda2 nieruchomo6ci gruntowej
niezabudowanej sktadajqcej sig z dzialki nr 804119, pofozonej przy ul. Elizy
Orzeszkowej w miejscowoSci Ogrodzieniec, gmina Ogrodzieniec:

Dzialka nr 804/19 k.m. 4 o powierzchni 1,4219 ha
Dla nieruchomo6ci bgdqcej przedmiotem przetargu Sad Rejonowy w Zawierciu
prowadzi ksiggg wieczystq KW nr C21Z'100038349/5.
Cena wywolawcza nieruchomo6ci niezabudowanej stanowi kwotg w wysoko6ci
480.000,00 (slownie: czterysta osiemdziesiqt tysiqcy zlotych) obejmujqcq 23%
podatek VAT,
Wadium w wysoko6ci 20o/o ceny wywolawczej - 96.000,00 zl
Minimalne postqpienie - 4.800,00 zN (o jego wysoko6ci decydujq uczestnicy
przetargu jednakze nie moze by6 nie ni2sze niZ 1% ceny wywolawczej z
zaokrqgleniem w g6rg do pelnych dziesiqtek zlotych)

Przetarg odbgdzie sig 07.09.2018r. o godz. 10:00
NieruchomoS6 w planie zagospodqrowania przestrzennego miasta i gminy
Ogrodzieniec przeznaczona jest jako teren produkcyjno-uslugowy - symbol planu
E4PU

2 ll ustny przetarg nieograniczony na sprzeda2 nieruchomo6ci gruntowych
niezabudowanych skladajqcych siq z dzialek nr 8041125,8041126 polo2onych przy ul.
Elizy Orzeszkowej w m iejscowo6ci Og rodzien iec, g m i n a Og rodzien iec:

Dzialka nr 8041125 k.m. 4 o powierzchni 0,4843 ha
Dla nieruchomo6ci bqdqcej przedmiotem przetargu Sqd Rejonowy w Zawierciu
prowadzi ksiggg wieczystq KW nr C21Z,100050'14816.

Dzialka nr 8041126 k.m. 4 o powierzchni 0,2197 ha
Dla nieruchomo6ci, bgdqcej przedmiotem przetargu Sqd Rejonowy w Zawierciu
prowadzi ksiqgq wieczystq KW nr C21Z10003835112.
Cena wywolawcza nieruchomoSci niezabudowanych stanowi kwotg w wysoko6ci
380.000,00 (slownie: trzysta osiemdziesiqt tysiqcy zlotych) obejmujqcq 23% podatek
VAT.
Wadium w wysokoSci 20o/o ceny wywolawczej - 76.000,00 zl
Minimalne postqpienie - 3.800,00 zN (o jego wysoko6ci decydujq uczestnicy
przetargu jednak2e nie mo2e by6 nie niZsze ni2 1o/o ceny wywolawczej z
zaokrqgleniem w gorg do pelnych dziesiqtek zlotych)

' Przetarg odbgdzie siq 07.09.2018r. o godz. 10:15
NieruchomoSci w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Ogrodzieniec przeznaczone sq jako tereny zabudowy uslugowej o charakterze
komercyinym - svmbol planu E4U

MIEJSCE PRZETARGU:
Sala Rady Miejskiej w Ogrodziefcu, Plac Wolno6ci 42.

Warunkiem przystqpienia do przetargu jest:
Wniesienie do 03.09.2018r. wadium na konto Gminy Ogrodzieniec Powszechna Kasa
OszczgdnoSci Bank Polski Sp6lka Akcyjna konto nr 85 1020 2498 0000 8102
0436 5300 (decyduje data wplywu wadium na konto Gminy)

W tytule wadium nale?y poda6: - poNo2enie oraz oznaczenie nieruchomo6ci, kt6rej
przetarg dotyczy,
- imig i nazwisko osoby/os6b licytujqcych (w przypadku gdy wplata dokonywana jest z
konta innej osoby niz licytujqca). 

l

Do dnia 03.09.2018r. nale2y dostarczy6 do Urzqdu Miasta iGminy Ogrodzieniec
nastgpujqce dokumenty:

l



1. w przypadku spolek prawa handlowego - po6wiadczony za zgodno56
z oryginalem aktualny odpis z KRS;
2. w przypadku spolek prawa cywilnego - po6wiadczonych za zgodno66
z oryginalem za6wiadczeri o wpisie do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej
ka2dego ze wsp6lnik5w oraz o6wiadczefi wszystkich wsp6lnik6w
o wyra2eniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy,
w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich
3. kserokopii dowodu wplaty wrazz pisemnq informacjq o:

. numerze konta na kt6re ma zosta6 zwr6cone wadium, w przypadku nie
wygrania przetargu;

. danych personalnych (imig, nazwisko, pesel, stan cywilny, seria
i nr dowodu osobistego) osoby/os6b kt6re bgdq braNy udzial w licytacji;

. nr telefonu do kontaktu;
Osoby biorqce udzial w przetargu winny:
- przedlo2y6 komisji przetargowej dowod wplaty wadium, dowod osobisty, natomiast
osoby dzialajqce w imieniu innych os6b dodatkowo pelnomocnictwo notarialne
lub z notarialnie poSwiadczonym podpisem,
- stawi6 sig na 10 minut pzed rozpoczqciem przetargu w celu weryfikacji powylszych
dokument6w i podpisania listy obecnoSci.
sPozNlENlE srE NA PRZETARG SPOWODUJE WYKLUGZEN|E Z LtCyTACJt.

Wplacone wadium podlega:
- zAliczeniu na poczet ceny nieruchomo6ci zaoferowanej przez oferenta ktory wygra
przetarg,
- zwrotowi pozostalym oferentom, kt6zy przetargu nie wygrajq,
- przepadnigciu na rzecz zbywajqcego, jezeli osoba kt6ra wygra przetarg, uchyli sig od
zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, kt6ra wygra przetarg, zobowiqzana bqdzie do:
- zawarcia notarialnej umowy sprzeda2y nieruchomo6ciw ustalonym terminie
Warunkiem przystqpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzeda?y nieruchomo6ci jest
zaksiqgowanie ceny sprzeda2y nieruchomo6ci na koncie Gminy Ogrodzieniec w terminie
poprzedzajqcym pod pisan ie a ktu nota rialneg o,
- poniesienia koszt6w notarialnych i sqdowych zwiqzanych z nabyciem nieruchomoSci.
Koszty ewentualnego wznowienia granic ponosi nabywca.
Ogloszenie, fragment ortofotomapy oruz fragment MPZP umieszczone sq w Biuletynie
I nformacji Publicznej Gminy Ogrodzieniec- www.oq rodzieniec. bip. i u r. pl
Dodatkowe informacje dotyczqce w/w nieruchomoSci mo2na uzyska6 w Urzgdzie Miasta i

Gminy Ogrodzieniec pokoj nr 10 tel. (32) 67-09-707.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec przysluguje prawo odwolania, jak r6wnie2
uniewa2nienia przetargu, z uzasadnionych przyczyn.

Andrzej It4ikutski




