GMINA WROBLEW
98"285 Wrobtew'1b'
pow. sieradzki r

PRZETARG
Gmina Wr6blew oglasza ll przetarg ustny ograniczony dla rolnik6w indywidualnych na:
sprzeda2 nieruchomo3ci grqntowej skladajqcej siq z dzialek nr 138, !3g, !40, polo2onych

w miejscowosci J6zef6w, stanowiqcych wlasnosi Gminy wr6blew.
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Dziafka nr 138 o pow. 0,9240ha, poloiona

w miejscowoSciJ6zef6w, obrqb geodezyjny tL
J6zef6w, gmina Wr6blew, KW SRIS/OO070769lg,
Dzialka nr 139 o pow. 0,5190ha, poloiona w miejscowoSci J6zef6w, obrqb geodezyjny 11
J6zef6w, gmina Wr6blew, KW SRIS/OOO7O76913;
Dzialka nr 140 o pow. O,974Oha, pofo2ona w miejscowoici J6zef6w, obrqb geodezyjny 11
J6zef6w, gmina Wr6blew, KW SRtS/OOO7O769/3;

Cena wywofawcza 58.900,002f wadium w wysoko5ci 5.g00,00 zl
Opis nieruchomoici:

Stan prawny uregulowany. WlaScicielem nieruchomoSci gruntowej jest Gmina

W16blew.

Nieruchomo6i gruntowa sklada siq z: niezabudowanejdzialki nr 138 o pow, O,924Oha (grunty
orne),
niezabudowanej dzialki nr 139 o pow. O,5L9Oha (grunty orne), niezabudowanej dziatki nr

o pow. 0,9740ha (grunty orne) - obrqb 1L J6zef6w, dla kt6rej

140

urzqdzona

jest ksiqga wieczysta

SR15/00070769/3 prowadzona przez Sqd Rejonowy w Sieradzu.
Przeznaczenie nieruchomoici w planie miejscowym:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mo2liwoSi uzyskania

decyzji

o warunkach zabudowv.

Nieruchomoii bqdqca przedmiotem sprzedaiy, wolno jest od obciqieh.

Przetarg odbqdzie siq

w

dniu 24.07.2018r. o godz.

1130

w Sali Konferencyjnej

Urzqdu Gminy

Wr6blew, W16blew 15.
Przetarg jest ograniczony dla os6b uprawnionych do nabywania nieruchomo6ci rolnych
zgodnie
z ustawE z dnia Ll- kwietnia 2003r. o ksztattowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2OO3 Nr 64 poz.
592

z poLn. zm.), kt6re spef niajq warunki okre

jlone w art. 6 w/w ustawv.

Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolnik6w indywidualnych: zgodnie z definicjq,
o kt6rej mowa
w art. 2 w/w ustawy, nieruchomo6ci gbjqte przetargiem stanowiq nieruchomoSci rolne, a w
mySl art.
2a rei2e ustawy, nabywcq nieruchomo6ci rolnej mo2e byi wyfqcznie rolnik indywidualny.

w

przetargu mogE uczestniczyd osoby, kt6re pisemnie zgfoszq w tut. Urzqdzie
uczestnictwo
w przetargu najp6iniej do dnia 20.Q7.2018r., dofqczajqc do zgioszenia wymagane dokumenty
(w przypadku rolnik6w indywidualnych potwierdzajqce spelnienie warunk6w

do

nabycia

nieruchomoici rolnej, o kt6rych mowa w art. 7 wlw ustawy), zostanE zakwalifikowane
do uczestnictwa w przetargu przez komisjQ przetargowq i wplacq wadium w okreSlonej wysokosci.
Wadium w wy2ejokreslonej wysokoSci, nale2y wplacii na konto

BS

Wr6blew O/Sieradz 7g9267 0006

00401'461' 2000 0010lub w kasie Urzqdu Gminy Wr6blew, najp6iniej w dniu 20.07.ZOtBr.

wadium osoby kt6ra wygrywa przetarg, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium pozostafych uczestnik6w przetargu, zwraca siq niezwfocznie (nie p62niej nii przed
upfywem 3 dni) po zamkniqciu przetargu, odwofaniu, uniewainieniu lub zakoficzeniu wynikiem
negatywnym.

Wpfacone wadium przepada w sytuacji, gdy osoba, kt6ra wygrafa przetarg nie przystqpi
do podpisania Aktu Notarialnego.
wylicytowana nale2no6d musi by6 uiszczona w cafo5ci przed zawarciem aktu notarialnego, opfaty
notarialne i sqdowe zwiqzane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
I przetarg ustny ograniczony dla rolnik6w indywidualnych na sprzeda2 przedmiotowej nieruchomoSci
odbyl siq 23.05.2018r. i zakoriczyl siq wynikiem negatywnym.
Szczeg6lowe informacje mozna uzyskai pod numerem telefonu (43) g2s66og lub
Urzqdu Gminy Wr6blew, Wr6blew 15.
Zastrzega siq prawo odwolania przetargu w przypadku zaistnienia waznych powod6w,

WOIT
Tomas

a

w pokoju nr

L4

