
Wielkie Oczy, dnia  05.03.2013 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 38 oraz art. 40 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 

poz. 651 z późn. zm.). 

 Wójt Gminy Wielkie Oczy ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny 

(licytacja) na sprzedaż działek budowlanych położonych  w miejscowości  Wielkie Oczy 

ul. Leśna i Dąbrowszczaków. 

 

L.p. Nr Pow. KW Położenie Przeznaczenie w Studium Forma zbycia 
Cena 

wywoławcza 

1 1209/4 0,0989 

ha 

28299 Wielkie Oczy  

ul. Leśna 

Działka położona na 

terenie przeznaczonym 

pod budownictwo 

mieszkaniowe 

Przetarg  

nieograniczony 

ustny 

10 462,50 zł 

2 943 0,06 ha 28297 Wielkie Oczy ul. 

Dąbrowszczaków 

Nieruchomość położona 

na terenie przeznaczonym 

pod budownictwo 

mieszkaniowe 

Przetarg 

nieograniczony 

ustny 

6 575,50 zł 

3 945 0,09 ha 28297 Wielkie Oczy ul. 

Dąbrowszczaków 

Nieruchomość położona 

na terenie przeznaczonym 

pod budownictwo 

mieszkaniowe 

Przetarg 

nieograniczony 

ustny 

 

9 573,50 zł 

 

1. Przetarg na ww. działki odbędzie się dnia 12.04.2013 r. o godz. 9.00 (działka nr 

1209/4) o godz. 10.00 (działka nr 943) o godz. 11.00 (działka nr 945) w siedzibie 

Urzędu Gminy Wielkie Oczy (sala narad). 

2. Cena podana w tabeli jest ceną wywoławczą. 

3. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% 

ceny wywoławczej (gotówka) w kasie Urzędu Gminy  lub na rachunek bankowy  

BS Lubaczów O/Wielkie Oczy nr 21 9101 1013 2005 5100 2293 0013 najpóźniej do 

dnia 08.04.2013 r. 

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 

ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się niezwłocznie po 

zakończeniu przetargu. 

5. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba wyłoniona 

w przetargu jako nabywca uchyliła się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 

Uchylenie się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży stanowi w szczególności nie 

stawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy notarialnej. 

6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży. Kandydat na nabywcę jest 

obowiązany uiścić cenę sprzedaży najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy 



kupna-sprzedaż. 

7. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu 

przetargu. 

8. Szczegółowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu 

i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Wielkie Oczy w 

pok. Nr 7, tel. 16 631.01.13 wew. 18 oraz na stronie internetowej 

wielkieoczy.bip.gmina.pl w zakładce Nieruchomości. 

9. Podatek VAT w wysokości 23% zostanie doliczony do ceny ustalonej w wyniku 

przetargu indywidualnie dla każdej działki. 

 

 

 

Wójt Gminy Wielkie Oczy: 

Tomasz Lorenc 


