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ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie niżej wymienionych nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Przytyk. 

 

 

I. Obręb ewidencyjny Podgajek Zachodni, gm. Przytyk. 

 

1. Działka Nr 13/18 o pow. 0,0906 ha. KW RA1R/00142648/5  

    Nieruchomość niezabudowana. 

                           Cena nieruchomości     -        21.600 zł +VAT. 

                           Wadium                         -            2.160 zł. 

                           Postąpienie – nie mniej niż       220 zł .     

 

 

2. Działka Nr 13/20 o pow. 0,0971 ha. KW RA1R/00142648/5  

    Nieruchomość niezabudowana.  

                             Cena nieruchomości     -        23.120 zł + VAT. 

                             Wadium                         -            2.312zł. 

                              Postąpienie – nie mniej niż        240 zł. 

 

 Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Przytyk Nr 19/2008 o ustaleniu warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenu znak BTK.7331/19/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. nieruchomości 

poz. 1-2 Podgajek Zachodni położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej wraz 

z obiektami infrastruktury technicznej.               

             Aktualnie Gmina Przytyk nie posiada opracowanego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Przytyk w dniu 5 kwietnia 2016 r. 

/czwartek / o godz. 11.00 sala konferencyjna. 

I przetarg odbył się 23 grudnia 2015 r. 

            Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Przytyk 

Nr 43 9115 0002 0070 0700 0055 0002 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu O/Przytyk 

/decyduje data wpływu na konto/ w terminie do dnia 1 kwietnia 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, powierzchnia i określenie użytków i klas 

nieruchomości przedstawiono w oparciu o dane z Ewidencji gruntów i budynków. Ustalenie 

granic nieruchomości odbywać się będzie na wniosek i koszt nabywców. 

Należność za nabycie nieruchomości płatna będzie w całości – przelewem na konto 

Gminy Przytyk min. 3 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Koszty zawarcia 

umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej ponoszą nabywcy. 

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.  


