
Ogłoszenie Wójta Gminy Szydłów z dnia 17 lutego 2017 r. 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz Uchwał Rady Gminy Szydłów: Nr XIV/71/2015  z dnia 10 września 2015 r., Nr XXI/123/2016 z dnia 

18 marca 2016 r. i Nr XXII/128/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłów 

Wójt Gminy Szydłów 

ogłasza  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłów 

Przedmioty sprzedaży: 

Lp. 
Nr 

działki 

Powierzchnia 

[ha] 

Nr księgi 

wieczystej 

Położenie 

nieruchomości 
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego                          

i sposób zagospodarowania 
Przeznaczenie 

Termin 

zagospodarowania 
Cena nieruchomości Wadium 

1 1 0,6430 

KI1B/00030142/3 

obręb 

Brzeziny, 

gmina Szydłów 

zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość 

sklasyfikowana jest jako grunty orne - RV - 0,2840 

ha oraz RVI - 0,3590 ha. 

zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Szydłów nieruchomość stanowi teren 

proponowany pod zalesienie 

sprzedaż 

nieruchomości                  

w przetargu ustnym 

nieograniczonym 

nie dotyczy 

8.000,00 zł                                

(słownie: osiem 

tysięcy złotych)          

800,00 zł                                     

(słownie: osiemset 

złotych) 

2 80 0,7540 

obręb 

Brzeziny, 

gmina Szydłów 

zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość 

sklasyfikowana jest jako RVI - grunty orne - 0,7540 

ha 

zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Szydłów nieruchomość stanowi teren 

proponowany pod zalesienie 

sprzedaż 

nieruchomości                       

w przetargu ustnym 

nieograniczonym 

nie dotyczy 

11.000,00 zł                                

(słownie: jedenaście 

tysięcy złotych)                                          

1.100,00 zł                                     

(słownie: jeden 

tysiąc sto złotych) 

4 184 1,4250 KI1B/00052364/5 

obręb 

Brzeziny, 

gmina Szydłów 

zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość 

sklasyfikowana jest jako grunty orne: RIIIb - 

0,2910 ha, RIVa - 0,3690 ha, RIVb - 0,2140 ha oraz 

RVI - 0,5510 ha 

zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów 

nieruchomość stanowi na głębokości 60 mb od drogi gminnej - teren 

oznaczony symbolem M,U-1- zabudowa mieszkaniowa, oraz lokalizacja 

usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej, na terenach już 

zabudowanych lub częściowo zabudowanych, pozostała część zgodnie 

ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  Gminy 

Szydłów nieruchomość stanowi teren proponowany pod zalesienie 

sprzedaż 

nieruchomości                  

w przetargu ustnym 

nieograniczonym 

nie dotyczy 

31.000,00 zł                                

(słownie: trzydzieści 

jeden tysięcy złotych) 
w tym 20.215,00 zł to 

cena za grunt rolny oraz 

10.785,00 zł to cena za 

grunt pod zabudowę                           

3.100,00 zł                                        

(słownie: trzy 

tysiące sto złotych) 

5 291 1,9000 brak 
obręb Potok, 

gmina Szydłów 

zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość 

sklasyfikowana jest jako: użytki kopalne K - 1,62 

ha, lasy - 0,06 ha oraz grunty orne - 0,22 ha. 

zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  Gminy Szydłów nieruchomość stanowi teren upraw 

polowych 

sprzedaż 

nieruchomości                    

w przetargu ustnym 

nieograniczonym 

nie dotyczy 

19.000,00 zł                                

(słownie: 

dziewiętnaście 

tysięcy złotych)                                          

1.900,00 zł                                         

(słownie: jeden 

tysiąc dziewięćset 

złotych) 

6 294/1 2,0300 brak 
obręb Potok, 

gmina Szydłów 

zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość 

sklasyfikowana jest jako grunty orne - RV - 1,47 ha 

oraz RVI - 0,56 ha. 

zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów 

nieruchomość stanowi na głębokości 80 mb od drogi powiatowej - 

teren oznaczony symbolem M,U-1- zabudowa mieszkaniowa, oraz 

lokalizacja usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej, na 

terenach już zabudowanych lub częściowo zabudowanych, pozostała 

część zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

Gminy Szydłów nieruchomość stanowi teren upraw polowych 

sprzedaż 

nieruchomości                  

w przetargu ustnym 

nieograniczonym 

nie dotyczy 

34.000,00 zł                                

(słownie: trzydzieści 

cztery tysiące 

złotych) w tym 

21.810,00 zł to cena za 

grunt rolny oraz 

12.190,00 zł to cena za 

grunt pod zabudowę                                     

3.400,00 zł                                     

(słownie: trzy 

tysiące czterysta 

złotych) 

7 109 0,1400 KI1B/00052364/5 
obręb Solec, 

gmina Szydłów 

zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość 

sklasyfikowana jest jako RIVb - grunty orne - 0,14 

ha 

zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  Gminy Szydłów nieruchomość stanowi teren 

proponowany pod zalesienie 

sprzedaż 

nieruchomości                   

w przetargu ustnym 

nieograniczonym 

nie dotyczy 

2.000,00 zł                                

(słownie: dwa tysiące 

złotych)                                          

200,00 zł                                       

(słownie: dwieście 

złotych) 

8 94/2 0,7823 KI1B/00052364/5 

obręb 

Kotuszów, 

gmina Szydłów 

zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość 

sklasyfikowana jest jako RIIIb - grunty orne 

zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów 

nieruchomość stanowi teren oznaczony symbolem M,U-2- zabudowa 

mieszkaniowa, oraz lokalizacja usług lub innej nieuciążliwej aktywności 

gospodarczej, na terenach wolnych od zabudowy 

sprzedaż 

nieruchomości                   

w przetargu ustnym 

nieograniczonym 

nie dotyczy 

60.000,00 zł                                

(słownie: 

sześćdziesiąt tysięcy 

złotych) co stanowi w 

całości cenę za grunt pod 

zabudowę                                          

6.000,00 zł               

(słownie: sześć 

tysięcy złotych) 

9 184 0,2400 KI1B/00052364/5 

obręb 

Kotuszów, 

gmina Szydłów 

zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość 

sklasyfikowana jest jako ŁIV - łąki trwałe - 0,24 ha 

zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  Gminy Szydłów nieruchomość stanowi teren łąkowo - 

pastwiskowy 

sprzedaż 

nieruchomości               

w przetargu ustnym 

nieograniczonym 

nie dotyczy 

3.000,00 zł                                

(słownie: trzy tysiące 

złotych)                                          

300,00 zł                                                  

(słownie: trzysta 

złotych) 

  



W/w nieruchomości mają uregulowany stan prawny,  nie są obciążone i nie są przedmiotem zobowiązań.  

Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r. w budynku Urzędu Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, pokój nr 1 o godzinie 10.00. 

Przeprowadzenie przetargu odbędzie się oddzielnie dla każdej nieruchomości. 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 20 marca 2017 r. oraz przedłożenie komisji: 

- dowodu wpłaty wadium, 

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych. 

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.  

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść, z podaniem nr działki i miejscowości, przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym o/ Szydłów  

Nr konta: 68 8521 0006 2001 0000 0130 0007.  

Wadium wpłacone przez uczestnika  który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone  

w przeciągu 7 dni od daty przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego.  Przed zawarciem umowy 

notarialnej, nabywca zobowiązany jest wpłacić cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu. 

 

Do wylicytowanej ceny sprzedaży terenów pod zabudowę zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

Koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. 

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie gmina może dokonać na koszt kupującego. 

Wójt Gminy Szydłów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie urzędu Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, pokój nr 23, tel. (041) 35-45-125 oraz na stronie internetowej www.szydlow.bip.jur.pl.   

 

 

 Wójt Gminy Szydłów 

      Jan Klamczyński 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szydłów w dniu ……………………………….., zdjęto  w dniu …………………………….. 


