
Jeżowem, 08.07.2014 r.  

GK.6840.21.2014 

O G Ł O S Z E N I E 

Na podstawie art. 18 pkt 2 lite. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. 594 ), art. 27, 

28 ust. 1, art. 37, ust.1, art. 38 ust. 1 i 2,  art. 40 ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 518) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 z 2004 r.) oraz Uchwał Rady Gminy Jeżowe w sprawie 

zbycia mienia komunalnego  nr XXXIII/171/05 z dnia 29 listopada 2005 r. nr XXXIX/245/09 z dnia 20 listopada 2009 r., nr LI/328/10 z 

dnia 5 listopada 2010 , nr XXVIII/190/13 z dnia 25 marca 2013 r , nr XLI/269/14 z dnia 09 maja 2014 r.  

Wójt Gminy Jeżowe 
ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: 

 
I. Pod zabudowę mieszkaniową i produkcyjno- usługową: 

1. Położonych we wsi Groble oznaczonych numerami ewidencyjnymi:  

- 1283/16 o pow. 0,1638 ha, cena wywoławcza 16 100 zł + VAT, wadium 3 220 zł, postąpienie 160 zł 

- 1283/17 o pow. 0,1470 ha, cena wywoławcza 15 200 zł + VAT, wadium 3 040 zł, postąpienie 150 zł 

- 1283/18 o pow. 0,1653 ha, cena wywoławcza 17 100 zł + VAT, wadium 3 420 zł, postąpienie 150 zł 

Stanowiących własność Gminy Jeżowe, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli X Wydział Ksiąg Wieczystych w Nisku 

prowadzi Księgę Wieczystą TB1N/0044338/4.  

Działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe. W Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Są wolne od 

obciążeń na rzecz osób trzecich. Usytuowane są wzdłuż drogi gminnej, łączącej drogę powiatową Groble – Sibigi z drogą 

wojewódzką Bojanów-Kopki. 

Termin zabudowy nieruchomości ustala się na okres dwóch lat od dnia zakupu. 

2. Położonych we wsi Jeżowe, sołectwo Kameralne oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 

- 8197/6 o pow. 0,4222 ha, cena wywoławcza 28 600 zł + VAT, wadium 5 720 zł, postąpienie 290zł 

- 8197/7 o pow. 0,0944 ha, cena wywoławcza 4 200 zł + VAT, wadium 840 zł, postąpienie 50 zł 

- 8197/10 o pow. 0,1711 ha, cena wywoławcza 25 665 zł + VAT, wadium 5 130 zł, postąpienie 260 zł 

- 8197/14 o pow. 0,8881 ha, cena wywoławcza 62 500 zł + VAT,  wadium 12 500 zł, postąpienie 630 zł 

Stanowiących własność Gminy Jeżowe, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli X Wydział Ksiąg Wieczystych w Nisku 

prowadzi Księgę Wieczystą TB1N/0043910/1. 

Działki  nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe. W Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową oraz 

produkcyjno-usługową. Są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.   Działki posiadają bardzo dobry dojazd drogą 

gminną utwardzoną, mającą połączenie z drogą krajową relacji Lublin-Rzeszów i z droga wojewódzką Bojanów-Kopki.  

Termin zabudowy nieruchomości ustala się na okres dwóch lat od dnia zakupu. 

3. Położonych we wsi Cholewiana Góra oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 

- 1518/1 o pow. 0,1375 ha, cena wywoławcza 14 400 zł + VAT, wadium 2 880 zł , postąpienie  150 zł 

- 1251/2 o pow. 0,2237 ha, cena wywoławcza 20 400 zł + VAT, wadium 4 080 zł , postąpienie  210 zł 

- 1252/3 o pow. 0,1393 ha, cena wywoławcza 14 600 zł + VAT, wadium 2 920 zł , postąpienie  150 zł 

- 1252/7 o pow. 0,1574 ha, cena wywoławcza 15 700 zł + VAT, wadium 3 140 zł , postąpienie  160 zł 



Stanowiących własność Gminy Jeżowe, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli X Wydział Ksiąg Wieczystych w Nisku 

prowadzi Księgę Wieczystą TB1N/00058452/0. 

Działki te usytuowane są bezpośrednio przy drodze powiatowej oraz gminnej asfaltowej pomiędzy zabudowaniami. Nie 

są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe. W Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Są wolne 

od obciążeń na rzecz osób trzecich. 

Termin zabudowy nieruchomości ustala się na okres dwóch lat od dnia zakupu. 

II. Działki rolne: 

1. Położone we wsi Nowy Nart oznaczone numerami ewidencyjnymi: 

- 792 o pow. 0,5200 ha, cena wywoławcza 7 100 zł, wadium 1 420 zł, postąpienie 80 zł 

Stanowiących własność Gminy Jeżowe, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli X Wydział Ksiąg Wieczystych w Nisku 

prowadzi Księgę Wieczystą TB1N/000055633/2. 

Działka rolna, stanowiąca rolę kl. IVb i Ł V, posiada dobry dojazd drogą gminną. Ma kształt prostokąta, zakrzewiona  i 

zadrzewiona samosiejkami drzew liściastych. Jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich. Nie jest objęta Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Jeżowe przeznaczone są wyłącznie do użytkowania rolniczego 

2. Położone we wsi Jeżowe, sołectwo Zagościniec oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 

- 6979/16 o pow. 0,3854 ha, cena wywoławcza 41 200 zł, wadium 8 240 zł, postąpienie 450 zł 

- 6979/17 o pow. 0,5560 ha, cena wywoławcza 59 400 zł, wadium 11 880 zł, postąpienie 600 zł 

Stanowiących własność Gminy Jeżowe, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli X Wydział Ksiąg Wieczystych w Nisku 

prowadzi Księgę Wieczystą TB1N/00043910/1.  

Działki te stanowią pastwisko kl V. Usytuowane są przy drodze gminnej asfaltowej w Jeżowem „Błądki” za Ośrodkiem 

Zdrowia Jeżowe w kierunku na zachód, oddalone około 600 m od drogi krajowej. Nie są objęte Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Jeżowe przeznaczone są wyłącznie do użytkowania rolniczego. 

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wymienionych  wyżej nieruchomości odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2014 

roku  tj. w środę o godzinie 1000  w lokalu Urzędu Gminy Jeżowe (sala posiedzeń nr 20). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą organizatorowi przetargu  wadium na konto: 

Nadsański Bank Spółdzielczy oddz. Jeżowe 10943010293000010120000007 w terminie do dnia 08.08.2014 r. tj. do 

piątku (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Gminy), z zaznaczeniem której nieruchomości wadium dotyczy. 

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone 

notarialnie,  i w oryginale przedłożone Komisji Przetargowej. 

 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno 

postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jedna osoba. 

Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości. 

Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości wylicytowanej 

nieruchomości 

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg przegrał, zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.  

Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy sprzedaży. 



W przypadku, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w biurze notarialnym w 

oznaczonym dniu i godzinie, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży.      

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w części lub w całości  z uzasadnionych przyczyn. 

Działki sprzedawane są wg stanu ewidencyjnego. 
 

 

Wójt Gminy Jeżowe  

Inż. Gabriel Lesiczka 


