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BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PILICA

na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz.

2213)

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 268/2, położonej w obrębie ewidencyjnym

Pilica.

W dniu 2 września 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy, przeprowadzony został pierwszy
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej
numerem ewidencyjnym działki 268/2 o pow. 0,1110 ha, obręb 0001 Pilica.
Opis ewidencyjny: RIIIa-0,1110 ha. Działka położona w miejscowości Pilica, w sąsiedztwie terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, wieloletni odłóg. Działka nie jest uzbrojona,
posiada dostęp do drogi gminnej nie urządzonej.

Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Zawierciu w Wydziale Ksiąg Wieczystych

urządzona jest księga wieczysta CZ1Z/00061689/0.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: symbol planu: R- teren
upraw polowych.
Przy sprzedaży nieruchomości nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o
kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2022, poz. 461), zgodnie z art. la ust. lb ww. ustawy.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych
00/100).

Wynik przetargu:
Liczba osób dopuszczonych: 3
Liczba osób niedopuszczonych: O

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieruchomość, została zbyta za kwotę 63 500,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i
usług (tj. Dz. U. 2022, poz. 931 ze zm.).

Nabywca nieruchomości:
Lech Goncerz
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