
OG£OSZENIE  O PRZETARGU 
Burmistrz Wolborza ogùasza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo�ci stanowi¹cych wùasno�ã Gminy Wolbórz  

(Dz. U. z 2010 Nr 102 poz. 651 ze zm.) 

LP Nr 
dziaùki 

Pow. 
w ha 

Cena 

wywoùawcza 
KW 

       PT1P 
Poùo¿enie      Zbycie Przeznaczenie w planie zagospodarowania 

przestrzennego gm. Wolbórz 
 Opis nieruchomo�ci 

1. 11/15 

11/16 

11/17 

11/18 

11/19 

11/20 

0,2013 

0,2013 

0,2013 

0,2013 

0,2013 

0,2013 

52 100 

52 100 

52 100 

52 100 

52 100 

52 100 

56971/0 

nierucho-

mo�ã nie 

posiada 

obci¹¿eñ 

Lubiaszów 

Stary 

            I  

przetarg ustny 

nieograniczony 

Gmina Wolbórz nie posiada planu zagospodarowania  

przestrzennego gminy. Dla przedmiotowych 

nieruchomo�ci zostaùa wydana decyzja o warunkach 

zabudowy nr RB.6730.127.2011.2012.Wp z dnia 

24.04.2012 ustalaj¹ca warunki zabudowy polegaj¹ce 

na budowie budynków mieszkalnych wraz z 

niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ oraz budowie 

zbiorników na �cieki . 

Dziaùki znajduj¹ siê w 

Lubiaszowie Starym, po 

wschodniej stronie ulicy 

Ja�minowej, przy wydzielonej 

nowej drodze wewnêtrznej, 

poprzecznej do ulicy 

Ja�minowej, w której znajduje 

siê sieã wodoci¹gowa, 

elektryczna i  kanalizacyjna 

Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Wolborzu (sala nr 18) w dniu 08.11.2012r. o godz. 11.00 

Do ceny osi¹gniêtej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wpùacenie wadium w wys. 

10% ceny wywoùawczej na konto urzêdu: ESBANK Bank Spóùdzielczy 97-500 Radomsko  ul. Puùaskiego 11 50 8980 0009 2018 0014 8047 0004  (z 
dopiskiem wadium na dziaùkê ...) w taki sposób, aby kwota wpùynêùa na konto urzêdu najpóêniej w dniu 05.11.2012r. lub w kasie urzêdu do dnia 

05.11.2012r. do godz. 13.30. Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wpùywu �rodków pieniê¿nych na rachunek Gminy Wolbórz. Wadium wpùacone przez 

osobê, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Cena nieruchomo�ci osi¹gniêta w przetargu wraz z podatkiem VAT pùatna jest w 

caùo�ci przed podpisaniem notarialnej umowy sprzeda¿y.  Pozostaùym oferentom wadium zostanie zwrócone bez oprocentowania nie póêniej ni¿ przed 

upùywem 3 dni od daty zamkniêcia przetargu. Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo�ci nie przyst¹pi do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanym przez organizatora przetargu ,organizator przetargu mo¿e odst¹piã od zawarcia umowy, a wpùacone wadium nie podlega zwrotowi. Przed otwarciem 
przetargu nale¿y okazaã komisji przetargowej: dowód wpùacenia wadium, dowód to¿samo�ci, ( maù¿onkowie posiadaj¹cy wspólno�ã ustawow¹ bior¹ udziaù w 

przetargu osobi�cie lub za okazaniem peùnomocnictwa wspóùmaù¿onka , zawieraj¹cym zgodê na odpùatne nabycie nieruchomo�ci), w przypadku osób 

prawnych aktualny wypis z wùa�ciwego rejestru, stosowne peùnomocnictwa. Burmistrz Wolborza zastrzega sobie prawo odst¹pienia od przetargu z wa¿nych 

przyczyn. Ogùoszenie o przetargu zostaùo zamieszczone na stronie internetowej urzêdu: www.wolborz.4bip.pl 
Szczegóùowe informacje o w/w nieruchomo�ci mo¿na uzyskaã w Urzêdzie Miejskim w Wolborzu (pokój nr 14) lub telefonicznie: 44 6164 241 wew. 36 
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