
Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 08.01.2021 r. 

w sprawie I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszotarach gmina 
 Świątniki Górne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44/1 

GPGS.6840.3.2020 
 

Na podstawie art.  37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne podaje do publicznej wiadomości: 

 
Ogłoszenie w sprawie I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszotarach gmina 

Świątniki Górne oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44/1 
 

Lp. 
Oznaczenie nieruchomości 

wg katastru i księgi 
wieczystej 

Powierzchnia 
nieruchomości  

[ha] 
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób zagospodarowania 

Cena 
nieruchomości 

netto 
[zł] 

 
Forma zbycia 

 

 
1 

 

 
Działka nr 44/1  

objęta księgą wieczystą 
nr KR1I/00033273/2 

 

 
0,37 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w 
Rzeszotarach przy ul. Jodłowej. Działka ma 
regularny kształt, zbliżony do prostokąta. 
Posiada niewielki południowo-zachodni 

spadek. Porośnięta jest trawami i 
samosiejkami. Nieruchomość posiada 

bezpośredni dostęp do drogi. Sieci 
infrastruktury technicznej znajdują się na 

sąsiednich działkach. Własność nieruchomości 
uregulowana jest w księdze wieczystej. 

Zgodnie z obowiązującym 
miejscowym planem 
zagospodarowania 

przestrzennego nieruchomość 
położona jest w trenach 
oznaczonych symbolem: 

B.182MN/O - teren zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej w obszarze 
zagrożonym występowaniem 

ruchów masowych ziemi. 

 
353 000 zł 

 
Do ceny sprzedaży 

nieruchomości 
ustalonej w 

wyniku przetargu 
zostanie doliczony 
podatek VAT (przy 
stawce 23% jest to 

434 190 zł)  

 
Przetarg ustny 
nieograniczony   

 
Uchwała nr 

XXVI/232/2020 
z dnia 

10.11.2020 r. 

 
 
Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne, sala 110, piętro I, dnia 8 
lutego 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 1000.  
Wadium wynosi 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy 
Świątniki Górne  nr 54 1240 4748 1111 0000 4879 9346 do dnia 04.02.2021 r., przy czym za dzień wpływu uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na 
koncie. Uchylenie się od zawarcia umowy kupna powoduje przepadek wadium. 


