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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 ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 1783/1,1782/2, położonej w obrębie

ewidencyjnym Pilica.

W dniu 9 września 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy, przeprowadzony został pierwszy
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pilica, przy ulicy
Piaskowej, składającej się z działek nr 1782/2 o pow. 0,0209 ha (RV-O,0209 ha), 1783/1 o
pow. Of0029 ha (RV-Of0029 ha). Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, na terenie osiedla domów jednorodzinnych. Działki niezabudowane, nieogrodzone
posiadają dostęp do drogi gminnej, w pobliżu znajduje się uzbrojenie: sieć wodociągowa,
elektroenergetyczna, kanalizacyjna,
Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży
wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości graniczących ze
zbywaną nieruchomością.
Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Zawierciu w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona
jest księga wieczysta KW CZ1Z/00042604j2.
Przeznaczenie \ĄJ miejscowym planie zaqospodarowania przestrzennego: symbol planu Mf'Jl- tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług w strefie krajobrazu chronionego Parku
Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w
rozporządzaniu nią.
Cena wvwoławcza nieruchomości wvnosłła 28500,00 zł. ł podatek VAT (dwadzieścia osiem tysięcy
pięćset złotych 00;100). Aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 %.

Wynik przetargu:
Liczba osób dopuszczonych: 2
Liczba osób niedopuszczonych: O

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieruchomość została zbyta za kwotę
45800,00 zł + 23% VAT w kwocie 10534,00 zł. Razem 56 334,00 zł. brutto (słownie: pięćdziesiąt
sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 00/100),

Nabywca nieruchomości:
Zofia i Andrzej Rzeszowscy

Pilica, dnia 16.09.2022 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY PILICA

Podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz
publikacji w BlP od 16.09.2022 r. do 23.09.2022 r.


