
                                                                                         Przytyk, dnia  26.07.2016 r. 

 
 

                                                     W Ó J T  

                                     G M I N Y   P R Z Y T Y K      
ogłasza  

 

 

I. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk, 

który odbędzie się w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna, dnia 30 sierpnia 2016 r.: 
 

1. Godz. 10.00 

Obręb ewidencyjny Zameczek Kolonia, gm. Przytyk,  

działka Nr 176/2 o pow. 1,5383 ha.  

  Dokument potwierdzający tytuł własności: WRR.R.DK.77101/6/06 

       Nieruchomość gruntowa niezabudowana. 

                            Cena nieruchomości     -         13.700,00 zł brutto 

                            Wadium                         -             2.000,00 zł. 

                            Postąpienie – nie mniej niż        140 zł .     

 

2. Godz. 10.30 

Obręb ewidencyjny Stefanów, gm. Przytyk,  

działka Nr 246/1 o pow. 0,4300 ha.  

Dokument potwierdzający tytuł własności; SPN.R.DK.77101/54/07 

       Nieruchomość gruntowa niezabudowana. 

                            Cena nieruchomości     -         6.200,00 zł brutto 

                            Wadium                         -             1.000,00 zł. 

                            Postąpienie – nie mniej niż        70 zł .     

 

3. Godz. 11.00 

Obręb ewidencyjny Kaszewska Wola, gm. Przytyk,  

działka Nr 28 o pow. 0,9300 ha.  

Dokument potwierdzający tytuł własności: SPN.R.DK.77231/33/08 

       Nieruchomość gruntowa niezabudowana. 

                            Cena nieruchomości     -         8.700,00 zł brutto 

                            Wadium                         -             1.500,00 zł. 

                            Postąpienie – nie mniej niż        90 zł .     

 

II. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Przytyk, który odbędzie się w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna, dnia 30 sierpnia 

2016 r.: 

 

1. Godz. 11.30 

Obręb ewidencyjny Wrzeszczów, gm. Przytyk,  

działka Nr 418 o pow. 0,0800 ha.  

Dokument potwierdzający tytuł własności: SPN.R.DK.77231/34/08 

       Nieruchomość gruntowa niezabudowana. 

                            Cena nieruchomości     -         29.800,00 zł brutto 

                            Wadium                         -             4.500,00 zł. 

                            Postąpienie – nie mniej niż        300 zł .     

 

2. Godz. 12.00  

Obręb ewidencyjny Stefanów gm. Przytyk,  

działka Nr 133 o pow. 0,2900 ha.  

Dokument potwierdzający tytuł własności: dec. SPN.R.DK.77101/60/07 

       Nieruchomość gruntowa niezabudowana. 

                            Cena nieruchomości     -         4.600,00 zł brutto 

                            Wadium                         -             700,00 zł. 

                            Postąpienie – nie mniej niż        50 zł .     

 



  
 

Aktualnie Gmina Przytyk dla powyższych nieruchomości nie posiada opracowanego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby , które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy 

z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) 

oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy 

            Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Przytyk: Bank Spółdzielczy 

Rzemiosła w Radomiu O/Przytyk / Nr 43 9115 0002 0070 0700 0055 0002  decyduje data wpływu na 

konto/ w terminie do dnia 25 sierpnia 2016 r. Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie 

nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji 

przetargowej w dniu przetargu. 

             Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny 

nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od wpłacenia 

ceny nabycia w wyznaczonym terminie lub od zawarcia umowy notarialnej.  

Oznaczenie oferowanej do sprzedaży działki i jej powierzchnię przedstawiono w oparciu 

o dane z ewidencji gruntów. Ustalenie granic nieruchomości odbywać się będzie na wniosek i koszt 

nabywców. 

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoba 

prawna pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach. 

Dodatkowe informacje na temat niniejszego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy 

Przytyk, pok. 35 lub telefonicznie pod numerem telefonu (+048) 618-00-95 w 34.  
 
          

Wójt Gminy Przytyk 
           Dariusz Wołczyński 


