
RG. 6840.7.4.2013 RoŹwięnica 2013-08- Ż7

Na podstawie art' 38 uŚt'l i 2 ustaEY z dnił 21 Śierpnia 1997r o goŚpodarce nieruchomaściami /jedn. tekstDz. U.Nr 102 poz. 5I z 2010r z pólź.zml, oraz $ 6
ust.L Rozporządzenia Rady Ministrrw z 14.09.2004r w sprłwie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg w oraz rokowa na zbycie nieruchomości / Dz. U
Nr 207 poz' 2108 z 2004r z p ź.zm.l W jt Gminy Roźwienica oglasza II ustny przetaĘ lieograniczony na sprzedaź nieruchomości polożonych
w Rudolowicach Roźwienicy' Woli Roźwienickiej' cząstkowicach, czudowicach i węgierce.
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I
.,

3 4 5 6
,1

8 9 l0 11 t2

i
PRlJ
000

14397
t913 0.0673 Rudołowicę

Tereny upraw rolnych Plan stracił waŻność z
dnięm 3l.l2.2003r 952.00 sprzedaż

Przęd zawarciem
umowy kupna

sDrzedazv
l00,00zł

2
PRlJ
000

t4397
490 0,14'75 Rudołowice

Działka w bezpośrednim
sąsiedztwie teren w

zabudowanych,
uzbrojona w sięć eN,

wod_ kan 
'gazową drogę

asfaltowa

Plan stracił waŻność z
dniem 31.12.2003r

35 989.00 + VAT sprzedaż
Przed zawarciem

umowy kupna
sprzedaŻy

4 000.00zł

Dla działki
wydano decyzję o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
mieszkaniowe

t

PRIJ
000

| 4397
491 0,1 l8l Rudołowice

Działka w bezpośrednim
sąSiedztwie teren w

zabudowanych,
uzbrojona w sieć eN,

wod- kan ,gazową drogę
asfaltową

Plan stracił waŻność z
dniem 3 1.12.2003r

28 815.00 + VAT sprzedaŻ
Przed zawarciem

umowy kupna
sprzedaży

3 000.00zł

Dla działki
Wydano decyzję o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
mieszkaniowe

4
PRIJ
000

r4397
49Ż 0.1188 Rudołowice

Działka w bezpośrednim
sąsiedZtwie teren w

zabudowanych,
uzbrojona w sieć ęN,

wod_ kan ,gazową drogę
asfaltowa

Plar-r stracił waŻność z
dniem 31.12.2003r

28 986.00 + VAT sprzedaŻ
Przed zawarciem

umowy kupna
sprzedaŻy

3 000.00

Dla działki
wydano decyzję o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
mieszkaniowe

5

PRlJ
000

14397
489 0-0140 Rudołowice

Działka w bezpośrednim
sąsiedZtwie tęren w

zabudowanych,
uzbrojona w sieć eN,

wod- kan ,gazową drogę
asfaltowa

Plan stracił ważność z
dnięm 3l'l2.2003r 3 416,00+ vAT sprzedaż

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzeda_Ży

400'00zł

Dla działki
wydano decyzję o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
mieszkaniowe



6
PRIJ
000

14397
487 0,0280 Rudołowice

Działka w bezpośrednim
sąsiedztwie teren w

zabudowanych,
uzbrojona w sieć eN,

wod_ kan ,gazową drogę
asfaltową

Plan stracił ważnośĆ z
dniem 31.12.2003r

6 832,00+ VAT sprzedaż
Przed zawarcięm
umowy kupna

sprzedaży
700'00zł

Dla działki
wydano decyzję o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
mięszkaniowę

7

PRlJ
000

14397
484 0,1 r 96 Rudołowice

D ziaŁka w bezpośrednim
sąsiedztwie teren w

zabudorvanych,
uzbrojona w sieć eN,

wod- kan ,gazową drogę
asfaltowa

Plan stracił ważnośĆ z
dniem 31.12.2003r

29 181.00+ VAT sprzedaz
Przed zawarciem

umorvy kupna
sprzedaży

3 000.00zł

Dla działki
r.vydano decyzję o
wanrnlcach
zabudowy pod
budownictwo
mieszkaniowę

8

KW
PRlJ

000 61
147

45Żl1 0.5629 RoŹwienica
Tereny upraw rolnych Plan stracił wuŻność z

dniem 31.12.2003r
4 25'7.00 sprzedaż

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedaŻy
500'00zł

9

KW
PRIJ

000 6r
147

4l6lŻ o,2Ż44 RoŹwienica Tereny upraw rolnych
Plan stracił waŻnośÓ z

dniem 31.12.2003r
3 175,00 sprzedaŻ

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedaży
400'00zł

l0

KW
PRIJ

000 6l
t4'7

r64 0,1779 Roźwienica

Działka położona
w bezpośrednim

sąsiedztwie teren w
zabudowanych,

uzbrojona w sieć wod-
kan,przy drodze o

nawięrzchni
utwardzonei

Plan stracił ważnośĆ z
dniem 31.12.2003r

43 406,00+ VAT sprzedaż
Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedazy
5 000'00zł

Dla działki
wydano decyzję o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
mieszkaniowe

il
KW
PRlJ

000 61

14',7

17Ż 0. I 843 RoŹwienica

Działka połozona
w bezpośrednim

sąsiedztwie teren w
zabudowanych,

uzbrojona w sieć wod-
kan , przy drodze o

nalvierzchni sruntowei

Plan stracił ważnośĆ z
dniem 31.12.2003r

44 968,00+ VAT sprzedaŻ
Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedaŻy
5 000'00zł

Dla działki
wydano decyzję o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
mieszkaniowe

t2

KW
PRIJ
000

6114'7

641 0'20Ż5 RoŹwięnica

Działka zabudowana
budynkiem mieszkalnym

i budynkami
gospodarczymi położona
w sąsiedztwie zabudowy

uzbrojona w sięć eN,
gazową wod-kan przy
drodze o nawierzchrti

bitumicznei

Plan stracił waznośĆ z
dniem 3 1.1 2.2003r 175 242,00 + VAT sprzedaŻ

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedaŻy
18 000'00zł

13

KW
PRlJ
000

Ż289'7

653 1,0650 Cząstkowice Tereny upraw rolnych
Plan stracił waŻnośĆ z

dniem 31.12.2003r
l3 003,00 sprzedaŻ

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedaży
l400'00zł



t4

KW
PRlJOO

0
Ż073Ż

276 0.0346 Czudowice

Działka położona
w bezpoŚrednim

sąsiedztwie teren w
zabudowanych,

uzbro.iona w sięć eN,
wod- kan , drogę

utwardzoną

Plan stracił waŻnośĆ z
dniem 31.12.2003r 3 416,00 sprzedaŻ

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedaży
400'00zł

l5

KW
PRlJOO

0
Ż0132

Ż82l1 0,0623 Czudowice

Działka położona
rv bezpośrednim

sąsiedztwie teren w
zabudowanych,

uzbrojona w sieć eN,
wod- karr , drogę

utwardzona

Plan stracił ważność z
dniem 31.12.2003r 6 0Ż6,00 sprzedaŻ

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedaży
700.00zł

l6

KW
PRlJ
000

79',753

227 0,5730 Wola
RoŹwienicka Tereny upraw rolnych

Plan stracił ważnośĆ z
dniem 31.12.2003r

4 333,00 sprzedaŻ

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedaŻy
500.00zł

t7

KW
PRlJ
000

79753

Ż68 1.3568
Wola

Roźwienicka Tereny upraw rolnych

Plan stracił wa:ŻnośĆ z
dniem 3 l.12.2003r l0 260,00 sprzedaŻ

Przęd zawarciem
umowy kupna

sprzedaży
1 100'00zł

l8

KW
PRlJ
000

79'.753

459 1.0089
Wola

RoŹwienicka Tereny upraw rolnych

Plan stracił ważność z
dniem 31.12.2003r l0 494.00 sprzeduŻ

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedaŻy
l l00'00zł

t9

KW
PRIJ
000

79'.753

509/1 0. r 640
Wola

RoŹwienicka Tereny upraw rolnych

Plan stracił waŻność z
dniem 31.12.2003r

r 706,00 sprzedaŻ

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedaży l 80'00zł

20

KW
PRIJ
000

79'753

'707 0,2307
Wola

RoŹwienicka Tereny upraw rolnych

Plan stracił waŻność z
dniem 31.12.2003r

2 399.00 sprzedaŻ

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedaży 300'00zł

Żl

KW
PRlJ
000

79'753

730 0^ 1987
Wola

Roźwienicka Tereny upraw rolnych

Plarr stracił waŻnośĆ z
dniem 31.12.2003r

Ż 06'7.00 sprzedaż
Przed zawarciem

umowy kupna
sptzedaży

300,00zł

22

KW
PRIJ
000

79753

955/2 0-3980
Wola

RoŹwienicka Tereny upraw rolnych

Plan stracił waŻność z
dniem 31.12.2003r

3 010.00 sprzedaŻ
Przed zawarciem

umowy kupr-ra

sprzedaży
400'00zł

23

KW
PRlJ
000

79'.753

968 |'403Ż Wola
RoŹwienicka

Tereny upraw rolnych
Działka uzbrojona w sieÓ

wod- kan , drogę o
nawierzchni bitumicznei

Plan stracił ważnośÓ z
dniem 3 l.12.2003r

23 040,00 sprzedaŻ
Przed zawarciem

umowy kupna
sprzeduŻy

3 000.00zł

24

KW
PRIJ
000

79753

1 06s 0,8359 Wola
Roźwienicka

Tereny upraw rolnych

Plan stracił waŻność z
dniem 31.12.2003r

8 694.00 sprzedaŻ
Przęd zawarciem

umowy kupna
sprzedaży

900.00zł



25

KW
PRIJ
000

79753

ro74 0,4'7Ż4
Wola

RoŹwienicka Tereny upraw rolnych

Plan stracił ważnoŚć z
dniem 31.12.2003r

4 913.00 sprzeduŻ
Przed z.awarciem
urnowy kupna

sprzeduŻy
500,00zł

Ż6

KW
PRIJ
000

79'753

994/Ż t.4450
Wola

RoŹwienicka Tereny upraw rolnych

Plan stracił waŻność z
dniem 3l .l2.Ż003r

t0 297,00 sprzedaŻ
Przed zawarciem

umowy kupna
sprzedaŻy

l 100.00zł

27

KW
PRIJ
000

79'753

62312 0,193'7
Wola

Roźwienicka

Tereny uprarv rolnych
Działka położona

w sąsiedztwie teren w
zabudowanych, przy
drodze o nawierzchni

sruntowei

Plan stracił ważność z
dniem 31.12.2003r

l8 735.00 sprzedaż
Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedaŻy
l 900'00zł

Ż8

KW
PRlJ
000

79753

800 0,059'/
Wola

Roźwienicka

Działka połoŻona
w sąsiedztwie teren w
zabudowanych, przy
drodze o nawierzchni

bitumicznej, uzbrojona w
sieć eN, wod-kan,

sazowa

Plan stracił waŻność z
dniem 31.12.2003r

6 002,00 sprzedaż
Przed zawarciem

umowy kupna
sprzeduŻy

'700,00zł

Ż9
KW
PRlJ
'12607

864t1 l,01 Węgierka Tereny upraw rolnych
Plan stracił ważność z

dniem 3 1.1 2.2003r
|4 Ż90,00 sprzeduŻ

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzęduŻy
1 500'00zł

30
KW

PRIJOO
066079

16Ż3 0,77 Węgierka Tereny upraw rolnych
Plan stracił waŻność z

dniem 31.12.2003r 8 009,00 sprzedaŻ
Przed zawarciem

umowy kupna
snrzedzżv

900'00zł
Bez dostępu

do drogi

3l

KW
PRlJOO

0
55Ż3'7

263 0,98 Węgierka Tereny upraw rolnych
Plan stracił waż'ność z.

dniem 31.12.2003r
10 193.00 sprzedaż

Przęd zawarcięm
umowy kupna

sprzedaży
l 100'00zł

32

KW
PRlJOO

0
4r633

681 0,32 Węgierka Tereny upraw rolnych Plan stracił ważnoŚć z
dniem 31.12.2003r

4 528,00 sprzedaŻ
Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedaży
500.00zł

t1

KW
PRIJOO

0
41633

689 0.28 Węgierka Tereny upraw rolnych
Plan stracił ważnośÓ z

dniem 3 1.12.2003r
3 962.00 sprzedaŻ

Przęd zawarciem
umowy kupna

sprzedaŻy
400'00zł

3Ą

KW
PRIJOO
07260',7

1 895 0.14 Węgierka

Działka położona
w sąsiedztwie teren w
zabudowanych, przy
drodze o nawierzchni

bitumicznej, uzbrojona w
sieć eN, wod_kan,

sazowa

Plan stracił ważnośĆ z
dniem 3l .12'Ż003r

l4 076,00 sprzeduŻ
Przed zawarciem

umowy kupna
sprzedaży

I 500.0021



35
KW

PRlJOO
07Ż607

t83412 0,01 Węgierka

Działka położona
w sąsiedztwie tefen w
zabudowar-rych, przy
drodze o nawierzchni

bitumiczne.j, uzbrojona w
sieć eN, wod-kan,

pazowa

Plan stracił waŻność z
dniem 3l .122003r

1 005,00 sprzedaz
Przed zawarciem

umowy kupna
sprzedaŻy

200'00zł

36

KW
PRlJOO

0
4r633

1354 0.09 Węgierka

Działka położona
w sąsiedztwie teren w

zabudowanych,
uzbrojona w sieć eN,
wod-kan, gazowąbez

dostępu do drogi

Plan stracił ważność z
dniem 31.12.2003r

9 049.00 + VAT sprzedaŻ
Przed zawarcięm

umowy kupna
sprzedaży

I 000-0021

Dla działki
wydano decyzję o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
mieszkaniowe.
Bez dostępu do
drosi.

3',7

KW
PRlJOO

0
41633

I 355 0.08 Węgierka

Działka położona
w sąsiedztwie teren w

zabudowanych,
uzbrojona w sięĆ eN,
wod-kan, gazow1bez

dostępu do drogi

Plan stracił ważność z
dniem 31.12.2003r

8 043.00+ vAT sprzedaŻ
Przed zawarciem

umowy kupna
sprzeduŻy

900'00zł

Dla działki
wydano decyz.ję o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
mieszkaniowe.
Bez dostępu do
droei

38

KW
PRlJOO

0
41633

1359 0,19 Węgierka

DztaLka położona
w sąsiedztwie tęręn w

zabudowanych,
uzbrojona w sieć eN,
wod-kan' gazowąbez

dostępu do drogi

Plan stracił wuŻnośÓ z
dniem 3'| .1Ż.Ż003r

l9 103.00+ vAT sprzedaŻ
Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedtŻy
2 000'00z ł

Dla działki
wydano decyzję o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
mieszkaniowe.
Bez dostępu do
dropi

39
KW

PRlJOO
072607

1266 0,l0 Węgierka

Dztałka położona
w sąsiedztwie teren w
zabudowanych, przy
drodze o nawierzchni

bitumicznęi, uzbrojona w
sieć eN, wod-kan,

gazowa

Plan stracił waŹność z
dniem 31.12.2003r

l9 817.00+ vAT sprzedaz
Przed zawarcięm

umowy kupna
sprzedaŻy

2 000.00zł

Dla działki
wydano decyzję o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
mieszkaniowe

40

KW
PRlJOO

0
7Ż60'|

z60t L 0,43 Węgierka

Działka położona
w sąsiedztwie teren w
zabudowanych, przy
drodze o nawierzchni

bitumicznej, uzbroiona w
sięć eN, wod-kan,

sa70wa

Plan stracił waŹność
dniem 31.12.2003r

85 211.00+ VAT sprzedaż
Przed zawarciem

umowy kupna
sprzedaŻy

8 600'00zł

Dla działki
wydano decyzję o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
mieszkaniowe

41
KW

PRlJOO
0'72607

Ż8615 0,29 Węgierka

Działka położona
w sąsiedztwie teręn w
zabudowanych, przy
drodzę o nawierzchni

bitumicznej, uzbrojona w
sięć eN, wod-kan,

pazowa

Plan stracił waŻność z
dniem 31.12.2003r

29 157,00+ VAT sprzedaż
Przed zawarciem

umowy kupna
sprzedaży

3 000.00zł

Dla działki
wydano decyzję o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
mieszkaniowe



4Ż

KW
PRlJOO

0
41633

250t6 0,10 Węgierka

Działka połozona
w sąsiedztwie teręn w
zabudowanych, przy
drodze o nawierzchni

bitumicznej, uzbrojona w
sieć eN, r'vod_kan.

pa7ÓwA

Plan stracił ważność z
dniem 31.12.2003r l6 607,00 sprzedaż

Przed zawarcięm
umowy kupna

sprzedaży
l 700,00zł

43

KW
PRlJOO

0
41633

487 t1 0,10 Węgierka

Działka połozona
w sąsiedztwie teren w
zabudowanych, przy
drodze o nawierzchni

bitumicznej, uzbrojona w
sieć eN, wod-kan,

gazowa

Plan stracił lvaŻność z
dniem 3 l.IŻ.2003r 19 817,00+ VAT sprzedaż

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedaży
2 000,00

Dla działki
wydano decyz..ię o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
mieszkaniowe

44
KW

PRIJOO
07260'7

183411 0,09 Węgierka

Działka położona
w sąsiedztwie teren w
zabudowanych, przy
drodze o nawierzchni

bitumicznej, uzbroj ona w
sieć eN, wod-kan,

(lŻ7ow2

Plan stracił wuŻnośĆ z
dniem 3 1.12.2003r

l7 835,00 sprzedaż
Przed zawarciem

umowy kupna
sprzedaŻy

l 800'00zł

Prz targ odbędzie śię w dniu 27.09. 2013r o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Roźwienicy.
warunkiem uczestnictwa w przetargu jeŚł wplacenie wadiuDr w kasie Urzędu G iny lub nl konto Urzędu Gminy w BS Roźwienica Nr
81 9108 0006 0000 0000 0198 0003 tlo dnb24.09.20|3t gol łłĘ. Kasa cŻynna 8'00-14.30
Wadium przepada rra Żęcz otgarizdora plzetaTgu , jeśli oferent kt ry wygrał przetaig nie zgłosi się do zawarcia umowy kupna i rrajmu w tenninie i miejscu
wy z]]apzony m przez organiŻatora pŹetaxgu.
Minimalne postąrienie w}'nosi lyo cęny w}'\Mołałłczej w zaakę)erltu do pełnych 10zł w g ę.
Koszty wnowy notarialnej ponosi nabywca.
Do wylic)'towanych nieruchomości doliczony zostanie stosowny podatęk vAT

otrzymują
1. Tablice ogłosze Urzędu Gminy w RoŹwienicy.
2. Sołtysia wsi Węgierka i Rudołowice' Cząstkowice' Czudowice, Wola RoŹwienicka, RoŹwienica
przyjęty.

3. a/a.

celem ogłoszenia na tablicach ogłoszeir Sołectw w Spos b ZWcZaj


