
Wójt Gminy Skórzec 
 

działając na podstawie art.38 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z 

późn. zm.) i 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) 

 

          ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony 

 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy    położonych w 

miejscowości  Grala-Dąbrowizna 
 

                    I  przetarg   -przeprowadzono w dniu    26.11.2012r.  

                   II przetarg   - przeprowadzono w dniu    20.02.2013r. 

 

Oznaczenie i  powierzchnia nieruchomości według danych z ewidencji 

gruntów  

                         

 

1. Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako       

    działka nr 284 o pow.-   0,3465  ha     KW SI1S/00055 942/5 

w tym:         Ls     -   kl. V   -  0,2449  ha 

                    Ł       -   kl. V   -  0,0429   ha 

                    Ps      -   kl. V  -   0,0587  ha  

 

                    cena wywoławcza       -    4 000,-  zł 

                     wadium                      -       400,-  zł 

                    minimalne postąpienie   -      50,-  zł  

 

Dla w/w działki Gmina Skórzec nie posiada planu zagospodarowania 

przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skórzec zatwierdzonego Uchwałą Nr 

XXIV/150/97 Rady Gminy w Skórcu z dnia 21.04.1997r. działka znajduje się w 

terenach leśnych oznaczonych na rysunku studium symbolem L oraz obszarach 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej- wyłączonych z zabudowy oznaczonych na 

rysunku studium symbolem R1 

Na w/w działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. 

 



Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym 

zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający nie bierze odpowiedzialności 

za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za 

wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  10   maja 2013 r. o godz. 10.00 w Urzędzie 

Gminy w Skórcu ul. Siedlecka 3, pok. Nr 16 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu 

Gminy w terminie do  6 maja    2013 r. / włącznie/ z wpisem na dowodzie 

wpłaty numeru działki lub pozycji przetargowej ogłoszenia. 

 

 - wpłacone wadium  zalicza się osobie, która przetarg wygrała na poczet ceny   

    nabycia nieruchomości zaś pozostałym    uczestnikom przetargu zwrócone  

    niezwłocznie po zakończeniu przetargu, 

 - wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał  

   uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, 

 - przetarg jest ważny, nawet wtedy gdy  weźmie w nim udział tylko jedna   

   zainteresowana osoba, która wpłaci wadium w określonym terminie i  

  wysokości podanej w ogłoszeniu oraz zaoferowała cenę wyższą od ceny  

   wywoławczej co najmniej 1% 

  - Gmina może bez podania przyczyn odwołać  przetarg, informując o tym  

   fakcie niezwłocznie w formie ogłoszenia.  

   

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 
 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu 

można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skórcu pod nr tel. 

 0-25 631-28-64   od 8.00 do 16.00 

 

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do wiadomości publicznej na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skórcu, na okres nie krótszy niż 30 dni od 

daty ogłoszenia tj. 02.04.2013r. na stronie internetowej Gminy Skórzec 

www.gminawskorcu. w sołectwie,  na terenie którego znajduje się 

nieruchomość. 

 

 
Skórzec dnia 2013-04-02 
 

 
       

 

 

http://www.gminawskorcu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


