
Lagiewniki, dnia 29.08.2022 r.

w6jt gminy lagiewniki

Dzialaiac na podstawie przepisow:

1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 zpoz. zm.)
2. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

Oglasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz udzialu
w nieruchomosci stanowi^cej wiasnosc Gminy Lagiewniki

Potozenie nieruchomosci JAZWINA

Oznaczenie nieruchomosci Udzial w nieruchomosci wspolnej w wysokosci 26,60% w dzialce
gruntu nr 446/3

Powierzchnia 0,1005 ha

Nr ksi^gi wieczystej SWlD/00037243/5

Opis nieruchomoSci przeznaczonej do
sprzedazy

Lokal mieszkalny nr 3 polozony na parterze budynku
mieszkalnego 81 w miejscowosci Jazwina, przeznaczony do
remontu. Lokal sklada si? z dwoch pokoi, kuchni, lazienki oraz
przedpokoju o lacznej powierzchni uzytkowej 48,00 m2
Do lokalu przynale^ pomieszczenie gospodarcze- komorka w
budynku gospodarczym o powierzchni 15,83m2

Do lokalu pr^nale^ dzielka gruntu nr 446/5 o powierzchni
0,0614 ha, dla ktorej prowadzona jest ksiega wieczysta numer
SWID/00037243/5

Przeznaczenie w Miejscowym Planie
Zagospodarowania przestrzennego

2.26M - tereny zabudowy wiejskiej, a w polnocnej czesci dzialki
jako 23.10 RO - tereny sadow i ogrodow, polozona w strefie „B"

ochrony konserwatorsldej

Cena wywotawcza nieruchomosci

przeznaczonych od sprzedazy wynosi

lokal 25 000,00 zl + dzialka 17 000,00 zl = 42 000,00 zl

Wadium 4 200,00 zl

Forma sprzedazy Przetarg ustny nieograniczony

do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony nalezny podatek VAT

Nieruchomosc jest wolna od wszelkich obciazeh i praw na rzeez osdb trzecich

Przetarg odbedzie si? 10.10.2022 r. godz. 10:00 w Sail konferencyjnej Urz?du Gminy
Lagiewniki

Wnoszone wadium przyjmowane b?dzie w pieniqdzu.
Wadium nalezy wplacic do dnia 04.10.2022. r.

na konto: Bank Spoldzielczy Kobierzyce o/Lagiewniki:
Nr S3 9S7S 1014 0030 0083 2000 0050

Wadium wplacone przez uczestnika, ktory wygral przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny
w dniu zaplaty pelnej ceny nieruchomosci.
Pozostalym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrocone niezwlocznie, jednak nie pozniej niz
przed uplywem 3 dni od dnia zakohczenia przetargu.
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