
  

 WÓJT GMINY SANOK                                                                   Sanok, 28.07.2010r 

   woj.podkarpackie 
          RGG-72241/7/2010 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 i ust.2, art. 38 ust.1 i ust.2,  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.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2004r. Nr 207, poz. 

2108.), Uchwały Rady Gminy Sanok Nr XVIII/118/2008  z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie 

określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania 

lub wynajmowania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony,  Zarządzenia 

Wójta Gminy Sanok Nr 31/2010 z dnia 8 marca 2010 roku  w sprawie zbycia nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Sanok połoŜonych w ZałuŜu, 

 

Wójt Gminy Sanok 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej,   stanowiącej własność Gminy Sanok:  

 

Oznaczenie nieruchomości 

według księgi wieczystej oraz 

katastru nieruchomości: 

 

Województwo: podkarpackie    Powiat: sanocki 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok 

Obręb: ZAŁUZ 

 Działka nr  86/7 

Księga Wieczysta  nr KS1S/00046720/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,3903 ha 

 

 

Opis  

nieruchomości: 

Działka połoŜona jest w północno – wschodniej części ZałuŜa, na skraju 

kompleksu leśnego. Granice działki regularne, w kształcie nieforemnym. 

Ukształtowanie terenu częściowo korzystne, południowa część działki 

płaska, natomiast północna i wschodnia wykazuje spadek w kierunku 

południowym. Część działki zakrzaczona i zadrzewiona Działka posiada 

dostęp do drogi publicznej poprzez częściowo utwardzoną drogę lokalną 

gminną.  

 

Przeznaczenie              

nieruchomości 

i sposób jej 

zagospodarowania: 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok 

(który utracił waŜności 31.12.2002r.) działka leŜała w ok. 1/3 cz.            

w terenie oznaczonym symbolem LS2 – tereny lasów gospodarczych                    

i w ok. 2/3 cz. w terenie oznaczonym symbolem RP – tereny upraw 

rolnych bez prawa zabudowy. 

W Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Sanok działka leŜy w ok. 1/3 cz. w obszarach 

lasów wyłączonych ze zmiany sposobu uŜytkowania i w ok. 2/3 cz.                   

w obszarach rolnych z dopuszczeniem zalesień oraz w obszarach 

wielofunkcyjnych preferowanych do rozwoju usług o znaczeniu 

lokalnym i ponadlokalnym. 

W katastrze nieruchomości działka sklasyfikowana jako:  PsV. 

Cena wywoławcza : 7 877,54 zł (w tym 22% podatek VAT) 

Wysokość wadium: 1 000 zł    

Minimalne postąpienie:  80 zł 

Termin do złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami, upłynął w dniu 12 lipca 2010 roku. 

ObciąŜenia nieruchomości: Brak 

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Brak 



  

1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 8 września 2010 roku o godzinie 11 
00                                 

w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku  ul. Kościuszki 23, III piętro, pokój nr 302 (sala 

narad).  

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 

września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości.                                         

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 

podanej wyŜej, w kasie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku ul. Kościuszki 23, II piętro, lub na 

konto Urzędu Gminy Sanok  w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział  w Sanoku  nr 70 

8642 1184 2018 0025 7912 0001w terminie do  1 września 2010 roku. 

3. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed 

otwarciem przetargu następujące dokumenty: 

a) dowód wpłaty wadium, 

b) osoby fizyczne - dokument potwierdzający toŜsamość (dowód osobisty lub paszport), 

c) reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający toŜsamość i aktualny odpis 

z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej, 

d) pełnomocnicy - dokument potwierdzający toŜsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz 

w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący 

umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby. 

 Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy 

przed terminem przetargu. 

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, Ŝe postąpienie nie moŜe 

wynosić    mniej niŜ 80 zł  

5. Przetarg jest waŜny bez względu na liczbę uczestników, jeŜeli chociaŜ jeden uczestnik 

zaoferował,               co najmniej jedno postąpienie powyŜej ceny wywoławczej 

6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu z zastrzeŜeniem                       

pkt 7 niniejszego ogłoszenia, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od dnia, 

odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, uniewaŜnienia przetargu, 

zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 

ceny nabycia nieruchomości. 

8. Cena nabycia prawa własności równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie nie 

później niŜ do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 

9. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu 

zawarcia umowy sprzedaŜy. JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi 

bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaŜy, w miejscu i w terminie wskazanym                             

w zawiadomieniu o którym mowa powyŜej, organizator przetargu moŜe odstąpić od zawarcia 

umowy sprzedaŜy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

10. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabywaniu nieruchomości 

przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 1996r Nr 54 poz 245 z późń.zm.) w przypadku wygrania 

przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy sprzedaŜy uzyskać zgodę Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji,  na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy zgoda jest 

wymagana. W przypadku nieuzyskana tej zgody wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

11. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy sprzedaŜy w całości ponosi nabywca 

nieruchomości. 

12. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i treści ogłoszenia moŜna uzyskać 

w Urzędzie Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23, pierwsze piętro pokój nr 108, godz. 7.30 – 

15.30 od poniedziałku do piątku tel. 0134656586, oraz na stronie:  

www.gmina.sanok.com.pl/bip. 

 
WÓJT GMINY SANOK 

Mariusz Szmyd 
 


