
oGŁoszEME o PRZETARGU
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz. U. 2014, poz. 518) otaz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania ptzetatgów oraz

rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,poz.2108)

wójt Gminy Dąbrowice

ogłasza plzetarg ustny nieograniczony na spnedaż nieruchomości gruntowych

polożonych w obrębach geodezyjnychZgórze, ostrówki i Dąbrowice gm. Dąbrowice.

I pzetarg ustnY nieograniczonv na spnedaż:

nieruchomości obejmującej działkę nr 306D, obręb ostrówki o pow. 2.200 m2

położoną w Ostrówkach, gm. Dąbrowice' dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy

prowadzi księgę wieczystąnr LD1Y/00020885I6 - cena wywolawcza|7.600 zł

opis nieruchomości: Działka wg miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Dąbrowice przeznaczona jest jako tereny zabudowy

zagrodowej. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Na terenie

działki znaj duj ąsię pozostało ści po zabudowie siedliskowej .

Nieruchomośó nie jest obcięona prawami natzecz osób trzecich.

I puetarg ustnv nieograniczonv na spzedaż:

nieruchomości obejmującej działkę nr 2!, obręb Dąbrowice o pow. 3000 m2

polożoną w Dąbrowicach, gm. Dąbrowice, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy

prowadzi księgę wieczysĘnr LD1Y/00030|37lI. cena w}Fwoławcza 9.500 zł

opis nieruchomości: Działka wg miejscowego planu zagospodarowania

przestrzetlrlego gminy Dąbrowice ptzeznaczona jest jako tereny rolne. Dojazd

do działki drogąo nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo stanowiątereny rolne

z zabudową siedli skową.

Nieruchomość nie jest obcią7ona prawaminaruecz osób trzecich.

I pnetarg ustny nieograniczonv na spzedaż:

nieruchomości obejmującej działkę nr 14 obręb Ą6tze o pow. 9.100 m2 ,

położoną łł Zgólzu, gm. Dąbrowice, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi

księgę wieczystąnr LDlY/000299lI713. cena wywoławcza l|.200 zł



Upis nieruchomości: Działka wg miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Dąbrowice ptzeznaczona jest jako tereny rolne. Dojazd

do działki d.ogą o nawierzchni gruntowej. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami narzecz osób trzecich.

Przystąpienie do przetargu oznacza, Że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawry

i faktyczny nieruchomości oraz , Że przyjmuje warunki ptzetarg: bez zasttzeień. Ptzetarg

będzie wtŻny, jeżzeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąlienie

powyżej ceny wywoławczej. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy ptzetarga' Z wtr|,

że postąpienie nie moŻe wynosió mniej niżz I Yo ceny wywoławczej.

Ustny plzetargnieograniczony odbędzie się w dniu 23 wrueśnia2[t4 r.
. o godz. 10.00 dla działki nr 306D, obręb ostrówki o pow. 2.200 m2 polożoną

w Ostrówkach, gm. Dąbrowice;

. ok gofu. 10.30 dla dzialki ar 2|, obręb Dąbrowice o pow. 3000 m2 polożoną
w Dąbrowicach, gm. Dąbrowice;

- olc godz. 11.00 dla działki nr 14 obręb Zgórze o pow. 9.100 m2, położoną w Zgórzu,
grn. |)ąbroyigg

Pzetarg odbędzie się w siedzibie Unędu Gminy w Dąbrowicach, ul. Nowy Rpek 17

w gabinecie lilójta Gminy Dąbrowice.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadiun w uysokości |0o/o ceny

wywoławc zej p o szczegó lnych nieruchomo ści, tj . :

dla działki nr 30612 _ |.760 zł,

dla działki rc 2I - 950 zŁ,

dla działki |4 _ l,|20 zł,

płatne na co najmniej 3 dni przed przetargiem tj. najpóźniej do 19 września2OI4 r. w kasie
Urzędu Gminy w Dąbrowicach lub na rachunek bankowy Gminy Dąbrowice
w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach oddział w Dąbrowicach
nr 169023 0006 0130 0101 2000 0050.

Wadium wpłacone ptzez uczestnika ptzetargu, który przetarg wygrał, zaIicza się na poczet
ceny nabycia nieruchomości , natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie



po odwołaniu albo zamknięciu przetargajedrrak nie pózrriej niit, przed'upływem ttzech

dni od dnia odwołanią zamknięcią unieważnienia przetargu lub zakoiczerua pruetargl

z wynikiem negatywnym.

Wadium ulega przepadkowi w razię uchylenia się uczestnika, który wygrał' przetatg

od zawarcia umowy kupna sprzedazy w formie aktu notarialnego.

Cęna za nieruchomość ustalona w wyniku licytacji płatna jest przed zawarciem aktu

notarialnego.

KoszĘ zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wójt Gminy Dąbrowice zastzega sobie prawo odwołania przetarga z wailrych powodów.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskaó w Urzędzie Gminy w DąbrowicacĘ

pokój nr 8 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (024)252-25.83,

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostajó podane do wiadomości publicznej na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowice' lla strońe internetowej Gminy Dąbrowice

www.dabrowice.pl oraz w prasie lokalnej.

Dąbrowice, dn.22 września 20|4 r.
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