
BURMISTRZ MIASTA I GMINY W CHOCK

OG ASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
NA SPRZEDA  NIERUCHOMO CI NIEZABUDOWANYCH,

PO ONYCH W MIEJSCOWO CI W CHOCK,
STANOWI CYCH W ASNO  GMINY W CHOCK

Przedmiotem przetargów s :

1. Dzia ka Nr 3191 o pow. 0,1267 ha,
cena wywo awcza 4.410,00 z  brutto, wadium 700,00 z ,

2. Dzia ka Nr 3192/1 o pow. 0,0818 ha,
cena wywo awcza 2.590,00 z  brutto, wadium 400,00 z ,

3. Dzia ka Nr 3192/2 o pow. 0,0176 ha,
cena wywo awcza 1.030,00 z , wadium 200,00 z ,

4. Dzia ka Nr 3193 o pow. 0,3969 ha
cena wywo awcza 12.690,00 z , wadium 1.500,00 z

1. Dzia ka niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów Nr 3191 o pow. 0,1267 ha,
stanowi ca w asno  Gminy W chock, posiadaj ca urz dzon  ksi  wieczyst  kw nr
KI1H/00029313/9 prowadzon  przez S d Rejonowy w Starachowicach Wydzia  Ksi g
Wieczystych, po ona w miejscowo ci W chock przy ulicy Wygoda na obszarze
szczególnego zagro enia powodzi , teren poro ni ty samosiejkami drzew i krzewów.
Nad dzia , w rodkowej cz ci, przez ca  jej szeroko  przebiega linia
napowietrzna wysokiego napi cia, a w dzia ce sie  telefoniczna wiat owodowa,
odcinek sieci gazowej i kanalizacji sanitarnej. W ewidencji gruntów sklasyfikowana
jest jako: ki trwa e – V-0,0321 ha, VI-0,0464 ha, pastwiska trwa e – PsV-0,0201
ha i nieu ytki – N-0,0281 ha. Zgodnie    z polityk  przestrzenn  dla obszaru Gminy

chock okre lon  w studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy W chock dzia ka znajduje si  na terenach zieleni gowej i

k, strefa zwi kszonych wymogów ochrony walorów przyrodniczych – lokalna eko-
strefa.

2. Dzia ka niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów Nr 3192/1 o pow. 0,0818
ha, stanowi ca w asno  Gminy W chock, posiadaj ca urz dzon  ksi  wieczyst
kw nr KI1H/00015815/7 prowadzon  przez S d Rejonowy w Starachowicach
Wydzia  Ksi g Wieczystych, po ona w miejscowo ci W chock na obszarze
szczególnego zagro enia powodzi , nie posiada bezpo redniego dost pu do drogi
publicznej, poro ni ta samosiejkami drzew i krzewów. Nad dzia , w jej rodkowej
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cz ci, przez ca  jej szeroko  przebiega linia napowietrzna wysokiego napi cia,
a w dzia ce sie  telefoniczna wiat owodowa. W ewidencji gruntów sklasyfikowana
jako: ki trwa e – IV-0,0066 ha, V-0,0206 ha, VI-0,0337 ha i nieu ytki –
N-0,0209 ha. Zgodnie z polityk  przestrzenn  dla obszaru Gminy W chock okre lon
w studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

chock, dzia ka znajduje si  na terenach zieleni gowej i k, strefa zwi kszonych
wymogów ochrony walorów przyrodniczych – lokalna eko-strefa.

3. Dzia ka niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów Nr 3192/2 o pow. 0,0176
ha, stanowi ca w asno  Gminy W chock, posiadaj ca urz dzon  ksi  wieczyst
kw nr KI1H/00015815/7 prowadzon  przez S d Rejonowy w Starachowicach
Wydzia  Ksi g Wieczystych, po ona w miejscowo ci W chock przy ulicy Wygoda
na obszarze szczególnego zagro enia powodzi , poro ni ta samosiejkami drzew
i krzewów. Przez ca  szeroko  dzia ki przebiega odcinek sieci gazowej i kanalizacji
sanitarnej. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako ki trwa e - IV-0,0176 ha.
Zgodnie z polityk  przestrzenn  dla obszaru Gminy W chock okre lon  w studium
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy W chock
dzia ka znajduje si  na terenach zieleni gowej i k, strefa zwi kszonych wymogów
ochrony walorów przyrodniczych – lokalna eko-strefa.

4. Dzia ka niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów Nr 3193 o pow. 0,3969 ha,
stanowi ca w asno  Gminy W chock, posiadaj ca urz dzon  ksi  wieczyst  kw nr
KI1H/00015815/7 prowadzon  przez S d Rejonowy w Starachowicach Wydzia  Ksi g
Wieczystych, po ona w miejscowo ci W chock przy ulicy Wygoda, na obszarze
szczególnego zagro enia powodzi , poro ni ta samosiejkami drzew i krzewów. Nad
dzia , w jej rodkowej cz ci, przez ca  szeroko  przebiega linia napowietrzna
wysokiego napi cia, a w dzia ce sie  telefoniczna wiat owodowa oraz odcinek sieci
gazowej i kanalizacji sanitarnej oraz odcinek przy cza kanalizacji sanitarnej.
W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: ki trwa e – V-0,0955 ha, VI-0,1379
ha, pastwiska trwa e – PsV-0,0696 ha i nieu ytki – N-0,0939 ha. Zgodnie z polityk
przestrzenn  dla obszaru Gminy W chock okre lon  w studium uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy W chock, dzia ka znajduje si
na terenach zieleni gowej i k, strefa zwi kszonych wymogów ochrony walorów
przyrodniczych – lokalna eko-strefa.

PRZETARGI ODB  SI  W DNIU 21 CZERWCA 2013 ROKU
W URZ DZIE MIASTA I GMINY W W CHOCKU,

UL. WIELKOWIEJSKA 1, POKÓJ Nr 8:

- przetarg na sprzeda  dzia ki nr 3191       o godz. 900

- przetarg na sprzeda  dzia ki nr 3192/1    o godz. 1000

- przetarg na sprzeda  dzia ki nr 3192/2    o godz. 1100

- przetarg na sprzeda  dzia ki nr 3193       o godz. 1200

Termin z enia wniosków przez osoby, którym przys ugiwa o pierwsze stwo
w nabyciu nieruchomo ci na podstawie art. 34  ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
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21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz.
651  z pó n. zm.) up yn  dnia 6 maja 2013 r.
W przetargu mog  bra  udzia  podmioty, je eli wnios  wadium w pieni dzu w wy ej
okre lonej wysoko ci, nie pó niej ni  do dnia 14 czerwca 2013 roku. Wadium nale y
wnie  na konto Urz du Miasta i Gminy w W chocku, Bank Spó dzielczy
w W chocku Nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006. Dowód wniesienia wadium winien
wskazywa  jednoznacznie, kto wp aci  wadium i tym samym uprawniony jest do
wzi cia udzia u w przetargu na dan  nieruchomo  oraz wskazywa  nieruchomo ,
której wp ata dotyczy. Za dat  wniesienia wadium uwa a si  dzie  wp ywu
wymaganej kwoty na wskazane konto.
Przed przyst pieniem do przetargu konieczne jest przed enie komisji przetargowej
dowodu wniesienia wadium i okazanie dokumentu to samo ci przez uczestnika
przetargu.
W przypadku:
- osób fizycznych, zamierzaj cych naby  nieruchomo  w zwi zku z prowadzon

dzia alno ci  gospodarcz , konieczne jest dodatkowo przed enie wyci gu
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej

-  podmiotów innych ni  osoby fizyczne, konieczne jest przed enie aktualnego
dokumentu (orygina ), z którego wynika upowa nienie do reprezentowania tego
podmiotu, a gdy dzia a pe nomocnik konieczne jest przed enie pe nomocnictwa
w formie aktu notarialnego (za aktualny dokument uwa a si  dokument
wystawiony nie wcze niej ni  3 miesi ce przed terminem otwarcia przetargu)

-  ma onków, do udzia u w przetargu konieczna jest obecno  obojga ma onków lub
jednego z nich ze stosownym pe nomocnictwem (orygina ) drugiego ma onka,
zawieraj cym zgod  na uczestnictwo w przetargu w celu odp atnego nabycia
wskazanej nieruchomo ci za cen  osi gni  w przetargu.

Przetarg jest wa ny bez wzgl du na liczb  uczestników, je eli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno post pienie powy ej ceny wywo awczej.
Post pienie nie mo e wynosi  mniej ni  1% ceny wywo awczej z zaokr gleniem
w gór  do pe nych dziesi tek z otych, o wysoko ci post pienia decyduj  uczestnicy
przetargu. Uczestnicy przetargu zg aszaj  ustnie kolejne post pienia, dopóki mimo
trzykrotnego wywo ania nie ma dalszych post pie .

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra , zalicza si  na
poczet ceny nabycia nieruchomo ci, natomiast pozosta ym uczestnikom przetargu
wadium zwraca si  niezw ocznie po odwo aniu albo zamkni ciu przetargu, jednak nie
pó niej ni  przed up ywem trzech dni od dnia odwo ania, zamkni cia, uniewa nienia
przetargu lub zako czenia przetargu wynikiem negatywnym.

Protokó  z przeprowadzonego przetargu stanowi podstaw  zawarcia aktu
notarialnego.
Protokó  z przeprowadzonego przetargu podpisuj  przewodnicz cy i cz onkowie
komisji oraz osoba wy oniona w przetargu jako nabywca nieruchomo ci.
Cena nieruchomo ci sprzedawanej w drodze przetargu podlega zap acie nie pó niej
ni  do dnia zawarcia umowy przenosz cej w asno  (zap ata powinna nast pi  przed
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podpisaniem umowy). Za termin zap aty uznaje si  wp yw wymaganej nale no ci na
wskazane konto.
Organizator przetargu jest obowi zany zawiadomi  osob  ustalon  jako nabywc
nieruchomo ci o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda y, najpó niej w ci gu
21 dni od dnia rozstrzygni cia przetargu. Je eli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomo ci nie przyst pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu mo e odst pi  od
zawarcia umowy, a wp acone wadium nie b dzie podlega o zwrotowi.

Osoba b ca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomo ci przez cudzoziemców (Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758
ze zm.) zobowi zana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia w asno ci
nieruchomo ci b cej przedmiotem przetargu, przed  wydane na zasadach
i w sytuacjach przewidzianych ustaw , zezwolenie w ciwego ministra na nabycie tej
nieruchomo ci, chyba e zajd  przewidziane powo an  ustaw , przes anki
wy czaj ce wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Nieruchomo ci b ce przedmiotem niniejszych przetargów nie s  obci one
prawami ani ograniczeniami w rozporz dzaniu nimi oraz nie toczy si  post powanie
administracyjne dotycz ce prawid owo ci nabycia tych nieruchomo ci.
Granice nieruchomo ci przyjmuje si  wg ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie
granic, nabywca zleci uprawnionemu geodecie na w asny koszt.

Koszty notarialne i s dowe zwi zane z nabyciem nieruchomo ci ponosi nabywca.

Przyst puj cy do przetargów obowi zani s  do z enia pisemnego o wiadczenia
o zapoznaniu si  z warunkami przetargu.

Niniejsze og oszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udzia u
w przetargach.

Burmistrz Miasta i Gminy W chock zastrzega sobie prawo odwo ania przetargów
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomo ciami  (t.j. Dz. U. Nr 102
poz. 651 z 2010 r. z pó n. zm.).

Szczegó owych informacji o przedmiocie i warunkach sprzeda y udziela pracownik
tut. Urz du – Lidia Banaszczyk, pokój nr 2, tel. (041) 27-36-132.

NINIEJSZE OG OSZENIE ZOSTA O WYWIESZONE NA TABLICY OG OSZE
W TUT. URZ DZIE, ZAMIESZCZONE NA STRONACH INTERNETOWYCH

BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ gmina.wachock.sisco.info A PONADTO
INFORMACJA O OG OSZENIU PRZETARGÓW ZOSTA A WYWIESZONA NA

TABLICACH OG OSZE  W MIEJSCOWO CI W CHOCK.

CHOCK, DNIA 17.05.2013 r.
                                                                                                                    BURMISTRZ MIASTA I GMINY
                                                                                                                                        W CHOCK


