
 

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 2014 r., poz. 1490 ze zm.) 
 

podaje do publicznej wiadomości informację 
 

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 2053, położonej w 

obrębie ewidencyjnym Sławniów. 
 
W dniu 11.06.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy,  przeprowadzony został pierwszy 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2053 o pow. 1,3139 ha, obręb Sławniów. 
Nieruchomość zlokalizowana przy ulicy Długiej w Sławniowie. Działka zabudowana 
budynkami i budowlami związanymi z budową ujęcia wody w latach 1980-1990  (znaczny 
stopień zużycia na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych oraz dewastacji przez 
ludzi), w pozostałej części działka odłogowana w okresie wieloletnim, porośnięta szuwarami 
w części łąk i krzewami w części gruntów ornych. Opis ewidencyjny: RIVb- 0,6234 ha, ŁIV - 
0,6678 ha, Ps IV - 0,0227 ha.   Uzbrojenie techniczne: sieć energetyczna, wodociągowa, 
kanalizacyjna. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna, stanowiąca 
własność Gminy Pilica. W związku z powyższym nabywca zobligowany będzie do 
nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy Pilica, na czas 
nieoznaczony, na powierzchni 0,2020 ha. 

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

urządzona jest księga wieczysta CZ1Z/00041581/7. 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: symbol planu:  

4.RU - tereny obsługi produkcji w gospodarstwie rybackim                                                                             
RZ- tereny chronionych łąk i pastwisk                                                                           
KDG - drogi główne                 
KDL - drogi lokalne  
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami 
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 175 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć 
tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.  
Wynik przetargu: 
Liczba osób dopuszczonych: 0 
Liczba osób niedopuszczonych: 0 
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

        
Pilica, dnia 18.06.2021 r.      BURMISTRZ MIASTA GMINY  
                           PILICA 

 
Podlega publikacji w dniach  

od 18.06.2021 r. do 25.06.2021 r.        
        


