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oGŁOSZENIE o PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst'Dz. U.Nr 102 poz. ó51 z 2010r z póź.zml, oraz $ 6
ust.l Rozporządzenia Rady Ministrów z 14'09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U
Nr 207 poz. 2108 z2004r z póź.zm.l Wójt Gminy Rońvienica ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych
w Rudołowicach Roźwienicy, Woli Roźwienickiej, Cząstkowicach, Czudowicach i Węgierce.

Lp Nr KW
Nr

dzialki
Pow.
wha Położenie

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zag.

Przestrzennego

Cena wywoławcza
Slawka

wywoławcza
czynszu na.jmu w q
żyta we ceny Ż'Ąa

do podatku rolnego
w danym roku

sposób
zagosp.

Termin
wnoszenia opła1

Wysokość wadium Uwagi

I 2 3 4 5 ó 7 8 9 10 11 l2

I

PRl J
000

11391
1913 0,0613 Rudołowicę Tereny upraw rolnych Plan stracił wżność z

dniem 31 l2 2003r 952,00 sprzędaŻ
Przęd zawarciem

umowy kupna
spŹedaŻY

l00,00Żł

2
PRIJ
000

1439',1

490 0,1475 Rudołowice

Działka w bezpośrednim
sąsiedztwie terenów

zabudowanych,
uzbrojona w sieć eN,

wod- kan 
'gazową drogę

asfaltową

Plan stracił ważność 7
dniem 31.12.2003r

35 989.00 + VA',t' sprzedaź
Przed zawarciem

umowy kupna
sprzędaŻy

4 000,00zł

Dla działki
wydano decyzję o
warunkach
zabudorły pod
budownictwo
mieszkaniowc

.l

PRIJ
000

14391
'191 0,I t 8l Rudołowice

Działka w bezpośrednim
sąsiedztwie terenów

zabudowanych,
uzbrojona w sieć eN,

wod- kan 
'gazorvą 

drogę
asfaltowa

Plan stracił waŻność z
dnicm 31.12.2003r

28 815.00 + VAT sprzedaŹ
Przed zawarciem

umowy kupna
spfzedaŹy

3 000,00zł

Dla działki
wydano decyz.ję o
warunkach
zabudorły pod
budownictwo
mieszkaniowe

4
PRlJ
000

r4391
492 0,1188 RUdoło\Ąice

Działka w bezpośrednim
sąsiedztwie terenów

zabudowanych,
uzbrojona w sieć eN,

wod- kan ,gazowądrogę
asfaltową

Plan stracił ważność z
dniem 31.12.2003r 28 986.00 + VAl' sprzedaż

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedaŻy
I 000,00

Dla działki
wydano decyzję o
warunkach
zabudowy pod
budowniclwo
mieszkaniowe

5

PR1]
000

14391
489 0,0140 Rudołowice

Działka rv bezpośrednim
sąsiedztwie tęrenów

zabudowanych,
uzblojona w sieć eN.

wod- kan 'gaŻową drogę
aslaltową

Plan stracił wżność z
dnięm 3l' l2.2003r 3 41ó,00+ VAT sprzędaŻ

Przed zawarciem
unowy kupna

splzeddży
400'00zł

Dla dzialki
wydano decyzję o
warunkach
zabudorły pod
budownictwo
mieszkaniowe



6
PRIJ
000

t 4i91
487 0.0280 Rudołowice

Działka w bczpośrednim
sąsiędztwie terenów

Żabudowanych,
uzbrojona w sieć eN,

wod_ kan 'gazową drogę
asfbltowa

Plan stracił wźność z
dniem ll I l2 20011r

6 832,00+ VAT sPrzedaz
Przcd zawarcicm

umowy kupna
sprzedaży

700,00zł

Dla działki
wydano decyzję o
warunkach
zabudovy pod
budownictwo

1

PRIJ
000

1439'7

484 0.1t96 Rudolorvicc

DZiałka w bozpośrednim
sąsicdztwie tercnów

zabudowanych-
uzbrojona rv sicć cN.

wod- kan ,gazową drogę
asfa]tową

Plan s|racił \łażność z
dnicm 3l l2 200:]r

29 181,00+ vAt' splŻedaż
Pzed zawarciem
umo!ły kupna

sprzedaży
3 000,0021

Dla dŻiałki
wydano dccyzję o
warunkach
zabudo*y pod
budownictwo
mieszkaniowe

8

KW
PRIJ

000 6l
14',7

452/t 0,5629 RoŹrvienica
Tcreny upraw rolnych Plan stracił waŻność z

dniem 31.I2.2003r 4 251,00 spźedaż
Przed zawarcięm

umowy kupna
sprzedazy

500.00zł

9

KW
PRIJ

000 6l
141

416t2 o,2Ż44 Roźu'ielrica Tereny upraw rolnych
Plan stracił waŹność z

dniem 3l 12 2003r 3175,00 sprzedaŻ
PrŻed zawarciem

umowy kupna
sprzędaży

400,002t

10

KW
PRIJ

000 6l
t47

t64 0,17'19 Roźwicnica

Działka położona
w bezpośrednim

sąsiedztwie terenów
zabudowanych,

uzbrojona w sieć wod_
kan,przy drodze o

nawierzchni
utwardzonei

Plan stracił waŻność z
dniem 31.I2.2003r

43 406-00+ VAt' sprzedd'Ż
Przed zawarciem

umowy kupna
svzedd'zy

5 000,0021

Dla działki
wydano decyzję o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
mieszkaniowe

]l

KW
PR 1J

000 6l
r4"1

t'72 0 1843 RoŹwienica

Działka położona
w bezpośrednim

sąsiedZtwie terenów
ŻabudoWanych,

uzbrojona rv sieć rvod_
kan . plzy dfodŻe o

nawierzchni gruntowci

Plan stracił waŹność z
dniem 3l.12.2003r

44 968 00+ VAT spr7'ędaż'
Prued zawarciem

umorvy kupna
sprz'edłŻy

5 000.00Żł

Dla działki
wydano decyzję o
rvarunkach
zabudo*y pod
budownictwo

12

KW
PRlJ
000

6t r4'7

Ó4l 0.2025 Roźwicnica

DŻiałka zabudowana
budynkiem mieszkalnym

ibudynkarni
gospodarczyrni połoŹona
w sąsiedztwie zabudowy

uzbrojona w sieć eN.
gazową wod-kan pŹy
drodŻc o nawicrzchni

bitumicznei

Plan stlacił waŻność Z
dnicm lll 12 2003r r'75242,00+vAT sprzedaż

Przed zarvarciem
umowy kupna

splzcdaŻy
I8 000.0021

13

KW
PRI J
000

2289',7

653 1,0650 Cząstkowicę Tereny upraw rolnych
Plan stracił ważnośó z

dniem 31.12.2003r
r3 003.00 sprzedż

Przed zarł'arcięm
umowy kupna

sprZedaży
l400'00zł



14

KW
PRlJOO

0
20732

2',76 0,0346 Czudowice

Działka polożona
w bezpośrcdnim

sąsiedztwie terenów
zabudowanych,

uzbro.jona w sięć eN,
wod- kan 

' 
drogę

utwardzoną

Plan stlacił ważność z
dnicm 31.12.2003r 3 416,00 sprzędaż

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedży
400,00zł

15

KW
PRIJO(]

0
Żo'132

Ż82l1 0.0623 Czudowice

DZiałka połoŻona
w bezpośrednim

sąsiedztwie terenów
zabudowanych,

uzbrojona w sieć eN.
wod- kan 

' 
drogę

utwaldzoną

Plan stracił ważność z
dnien 3l.12.2003r 6 026,00 sprzcrlaz

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedaży
700'00Zł

16

KW
PRl J
000

19153

22',7 0,5730
Wola

Roźwienicka Tereny upraw rolnych

Plan stracił wazność z
dniem 31.12.2003r

4 331,00 sprzedaz

Przcd zawarciem
umowy kupna

sprzedMy 500'00Zł

t'7

KW
PRIJ
000

19',753

268 1,3568
Wola

Roźwienicka Tereny upraw rolnych

Plan stracił wżność z
dniem 31.12.2003r

l0 260,00 sprzedaż

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedaŹy
l l00,00zł

t8

KW
PRlJ
000

'79'7 53

459 1,0089
Wola

Roźwienicka Tereny upraw rolnych

P]an stracił ważność z
dniem 31.12.2003r

l0 494,00 sprzedaż

Przęd zalvarciem
umowy kupna

sprzedaży
l l00,00zł

l9

KW
PRI J
000

'79'7 53

509/l 0' ló40 Wola
Roźwienicka Tereny uprarv rolnych

Plan stracił wazność z
dniem 31.12 2003r

1 706,00 sprzedaŻ

Przed zawarciem
urnowy kupna

sprzedaży
180.00z-ł

20

KW
PRIJ
000

'79'7 53

'107 0,2107
Wola

Roźwicnicka Tercny upraw rolnych

Plan stracil waŻność z
dnicm 31.12.2003r

2 399,00 sptzedaż

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzedźy 300.0021

?1

KW
PRIJ
000

'79',753

'730 0.1987
Wola

Roźwienicka Tcrcny upra\\ rolnych

Plan stracil ważność z
dniem 31.12.2003r

2 067,00 spIŻedaż
Przed zawarciem

umowy kupna
sprzedźy

300'00zł

22

KW
PRIJ
000

'19'7 53

955/2 0,3980
Wola

Roźwicnicka Tereny uprarv rolnych

Plan stracił waŻllość z
dnięm 31'l2'2003r

3 010,00 sPrzedxz
Przed zawarcięm

umowY kupna
sprzedaży

400'00zł

2i

KW
PRlJ
000

'79'7 53

r065 0,8359
Wola

Roźwienicka
'Iereny upraw rolnych

Plan straciI waŻność Ż
dniem l l.l2.2003r

8 694,00 sprzcdaz
Przed zawarciem

umowy kupna
spŹcdży

900'00zł

Ż4

KW
PRIJ
000

79',753

r0'14 0,4'724
Wola

Roźwięnicka Tereny uprarv lolnych

Plfur stracił wżność z
dnierr 31.12.2003r

4 913,00 sprzedaŹ
Przęd zawarcienr
umowy kupna

spźedazy
500.0021



25

KW
PRlJ
000

'19'7 53

994lŻ 1,4450
Wola

Roźwienicka Tereny upraw rolnych

Plafi stlacił wź!Źność z
dnięm 31'12'2003r

l0 297,00 sptzcdtż
Przed zawarciem

umowy kupna
sprzedLży

1 l00,00zł

26

KW
PRI J

000
'797 53

623/2 0, tclT Wola
Roźrvicnicka

Tereny upraw rolnych
Działka polożona

w sąsicdztwie terenów
zabudowanych. przy
drodze o nawicrzchni

gruntowei

Plan stracił waŹność z
dnieln 3 1.12.2003r

l8 735,00 sprzcdaŻ
Przed zawarcięm

umowy kupna
sprzcdaŻy

1900.00zł

KW
PRIJ
000

'19',153

800 0,0597
Wola

RoŹwienicka

Działka położona
w sąsiedzt\łie terenów
zabudowanych. przy
drodzę o nawięrzchni

bitumicznej' rrzbĄona w
sieć eN, wod-kan,

sazowa

Plan stracił wżność z
dniem 31.12 2003r 6 002,00 sptzedaż

Przed zawarciem
umowy kupna

sprŻedazy

'700,o0Żł

28
KW
PRlJ
'72607

864/l I,01 Węgierka Tereny upraw rolnych Plan stracił wżność z
dnięm 31'l2.2003r l4 290,00 sprzedaż

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzed Ży
l500'00zł

Ż9
KW

PRlJOO
0660'19

1623 o,'/7 Węgierka Tereny upraw rolnych Plan stracił ważność z
dniem 31.12 2003r 8 009,00 sprzcdaż

Przed zawarciem
umowy kupna

sDrzedaŻv
900,00zł

Bez dostępu
do drogi

30
KW

PRIJOO
o'72.60'7

t89s 0,14 węgierka

Działka położona
w sąsiedŹwie teronów
zabudowanych, przy
drodze o nawięrzchni

bitumicznej, uzbrojona w
sieć eN, rvod-kan,

2AZOWA

Plan straciI ważność z
dniem 31.12.2003r

r4 076,00 sprzedaż'
PrŻed zawarciem

umowy kupna
sprzedazy

]500'00zł

ll
KW

PRI JO()

o'7260'7
183412 0,01 Węgierka

Działka połozona
w sąsiedztwie tere[ów
zabudowanych, przy
drodze o nawierzchni

bitun]iczncj' uzbrojona tł
sięć ęN' wod-kan.

gazowźl

Plan stracjlwaŻność z
dniem 3l.12.2003r 1005_00 sprzedaŻ

Przed zawarcicm
umowy kupna

sprzędaŻy
200.0021

32

KW
PRIJO(]

0
41631

l3 54 0,09 Węgicrka

Dzia]ka połoŹona
w sąsiedztwię teręnów

zabudowanych,
r]Zbro.jona !ł sieć eN,
wod-kan. gazoWą bez

dostępu do drogi

Plan stracił ważność z
dniem 31.12.2003r

9 049.00 + vAT sprŻedaż
Przed zawarciem

umowy kupna
sprŻedaży

1000,0021

Dla działki
wydano decyz'ję o
warunkach
zabudouy pod

micszka!iowe.
Bez dostępu do
drogi.



33

KW
PRlJOO

0
41633

I U55 0,08 Węgierka

Działka położona
w sąsiędztwie terenów

zabudowanych,
uzbroiona rv sieć eN.
wod-kan' gazową bcz

dostępu do drogi

Plan stracił wżność z
dniem 31.12.2003r

8 043,00+ vAT sprzedM
Przed zawarciem

umowy kupna
sprzedaŹy

900'00zł

Dla dZiałki
wydano decyzję o
warunkach
zabudo\ł} pod
budownictwo
lniesŻkaniowe'
Bcz dostępu do
droei

34

KW
PRIJOO

0
41633

1359 0,19 Węgierka

DZiałka położona
w sąsiedztwie terenów

zabudowanych,
uzbrojona w sieć eN'
wod-kan' gazową bez

dostępu do drogj

Plan straci] ważność z
dnicm 3l.12.2003r l9 103.00r V^T sprzedaŻ

Przed Ża\łarcięm
umowy kupna

sprzedaży
2 000,00zól

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

35
KW

PRlJOO
o'7260',7

1266 0,10 węgierka

Działka położona
w sąsiedztwię teręnów
zabudowanych, przy
drodze o nawierzchni

bitumicznei. uzbroiona w
sieć eN, wod-kan,

gllzową

P]an stracił waŹność z
dniem 31.12.2003r

19 817,00+ VAT sprzedaz
Przęd zawarciem
umowy kupna

sprzedży
2 000'002ł

Dla działki
wydano decyzię o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
mieszkaniowe

36

KW
PRl JOO

0
'72607

286/2 0,43 Węgierka

Działka położona
w sąsiedŹwię teręnów
zabudowanych, przy
drodze o nawierzchni

bitumicznej, uzbroiona rv
5ieć eN, wod-kan,

gazowa

Plan stracił ważność 7
dniem 31.12.2003r 85 211.00+ VAT sprzedaz

Przod zawarciem
umowy kupna

sprzedaŻy
8 600,0021

Dla działki
wydano decyzję o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
miesŻkal1iowe

3',7

KW
PRli00
0'72607

2A615 o,Ż9 Węgierka

Działka położona
w sąsiedztwie terenów
zabudowanych. przry
drodZe o nawierŻchni

bitumicznęi' uzbrojona w
sieć ęN' wod-kan'

gazowa

P]an stracił ważność z
dniem 31.12.2003r

29 157,00+ VAT sprzedaz
Przed zawarciem

umowy kupna
sprZedaży

3 000,00Zł

Dla działki
rvydano dccyzję o
warunkach
zabudowy pod
budownictwo
mieszkaniowe

38

KW
PR 00

0
41633

25016 0,l0 Węgierka

Dzialka położona
w sąsied7lwię terenów
zabudowanych, przy
dr'odze o nawierŻchni

bitumicŻnei' uzbrojona w
sieć eN' wod-kan,

gazową

Plan stracił wżność z
dniem 3l 12 2003r t6 607,00 sprZedaź

Przęd zawarciem
umo\vy kupna

Sprzedaży
1700.00zł

39

KW
PR]J()(]

0
41633

487/1 0,l0 Węgięrka

Działka połoŹona
w sąsjedztwie teręnów
zabudowanych, przy
drodze o narvięrzchni

bitumicznej, uzbrojona w
sieć eN, rvod_kan,

qazową

Plan stracil waŻność z
dniem 3l.12.2003r 19 817.00+ VAT sprzedaż

Przed zawarciem
umowy kupna

sprzcdazy
2 000,00

Dla działki
wydano decyzję o
warunkach
zabudoły pod
budownictwo
mieszkaniorve



40
KW

PRlJOO
072607

1834/l 0,09 Węgierka

Działka położona
w sąsiędztwic terenów
zabudowanych, przy
drodze o nawierzchni

bitumicznej. uzbrojona w
sioć eN, wod-kan.

gazowa

Plan stracił wazność z
dniem 3 l.l2.200lr 17 83s,00 sprzedaz

PrŻed zawarciem
umowy kupna

sprzedaży
1 800'00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 13.1l. 2013r o godz. 12.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Roźwienicy.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wplacenie wadium w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w BS Rońvienica Nr
81 9108 000ó 0000 0000 0t98 0003 do dnia 08.11.2013r gotówką. Kasa czynna 8.00-14.30
Wadium przepada na rzecz organ:rzatora przetargu , jeśli oferent który wygrał przetarg nie zgłosi się do zawarcia umowy kupna i najmu w terminie i miejscu
W znaczonym przęz orgaJ7izatora przetargu.
Minimalne postą)ienie wynosi 17o ceny wywoławczej w Zaohągleniu do pełnych 10zł w górę.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Do wylicytowanych nieruchomości doliczony zostanie StoSowny podatek VAT

otrzymuj ą:
1. Tablice ogłoszeń Urzędu Gminy w RoŹwienicy.
2. Sołtysia wsi Węgierka i Rudołowice, Cząstkowice, Czudowice, Wola RoŹwienicka, RoŹwienica celem ogłoszenia na tablicach ogłoszeń sołectw w sposób Zwyczaj
przyjęty.

3. ala.


