
                                                   Załącznik  do Zarządzenia 

                                                           Nr 86 z dnia  06-08-2019 r.  

 

 

Wójt Gminy Milejów 

ogłasza 

                  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

 nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejów  

    1.                

- Prawo  własności nieruchomości położonej w miejscowości Górne, 

oznaczonej w ewidencji gruntów  nr  177/3  o  pow.  0.1062 ha, której 

właścicielem jest Gmina Milejów na  podstawie  księgi wieczystej  

Nr  LU1I/00140302/8. 

      -     cena wywoławcza  wynosi : 27 368, 00 zł ( słownie: dwadzieścia 

             siedem  tysięcy trzysta  sześćdziesiąt  osiem  złotych)  
       -    do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT. 

- w planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka  nr  177/3  

jest położona w terenie  oznaczonym symbolem  MN1-  teren  

z podstawowym  przeznaczeniem gruntów pod zabudowę jednorodzinną  

wraz z  urządzeniami towarzyszącymi.  

 

    2. 

- Prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Górne, 

oznaczonej w ewidencji gruntów  nr  177/4  o pow. 0,1016 ha , której  

właścicielem jest Gmina Milejów na podstawie księgi wieczystej   

Nr  LU1I/00140302/8, 

       -    cena wywoławcza wynosi:  26 182, 00 zł ( słownie: dwadzieścia sześć  

  tysięcy sto osiemdziesiąt dwa  złote), 

       -   do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT. 

- w planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 177/4  jest 

     położona w terenie  oznaczonym symbolem  MN1-  teren  

     z podstawowym  przeznaczeniem gruntów pod zabudowę jednorodzinną  

     wraz z  urządzeniami towarzyszącymi.  

   3.   

- Prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości  Górne, 

oznaczonej w ewidencji gruntów  nr  177/5  o  pow. 0,10 ha , której  

właścicielem jest Gmina Milejów na podstawie księgi wieczystej   

Nr  LU1I/00140302/8, 

-    cena wywoławcza wynosi: 25 770,00  zł ( słownie: dwadzieścia pięć 

     tysięcy siedemset siedemdziesiąt  złotych), 
       -   do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, 

- w planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 177/5  jest 

     położona w terenie  oznaczonym symbolem  MN1-  teren  

     z podstawowym  przeznaczeniem gruntów pod zabudowę jednorodzinną 

     wraz  z  urządzeniami towarzyszącymi. 

    4. 

       -    Prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości  

            Górne, oznaczonej w ewidencji gruntów  nr  177/6 o pow. 0,1164 ha,  

            której właścicielem jest Gmina Milejów na podstawie księgi wieczystej   

Nr  LU1I/00140302/8, 



 

       -   cena wywoławcza wynosi: 29 996,00  zł ( słownie: dwadzieścia 

           dziewięć tysięcy dziewięćset  dziewięćdziesiąt sześć złotych ), 

       -   do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, 

- w planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 177/6  jest 

     położona w terenie  oznaczonym symbolem  MN1-  teren  

     z podstawowym  przeznaczeniem gruntów pod zabudowę jednorodzinną 

     wraz  z  urządzeniami towarzyszącymi. 

   5.       

       -     Prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości   

             Górne  oznaczonej w ewidencji gruntów  nr  177/7 o pow. 0,1040 ha , 

             której właścicielem jest Gmina Milejów na podstawie księgi wieczystej   

Nr  LU1I/00140302/8, 

       -    cena wywoławcza wynosi:  26 801,00 zł ( słownie: dwadzieścia sześć  

            tysięcy osiemset jeden złotych), 

       -    do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, 

- w planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 177/7  jest 

     położona w terenie  oznaczonym symbolem  MN1-  teren 

     z podstawowym   przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 

     jednorodzinną wraz  z  urządzeniami towarzyszącymi. 

             

  6.        

       -     Prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości   

             Górne  oznaczonej w ewidencji gruntów  nr  177/8 o pow. 0,0548 ha , 

             której właścicielem jest Gmina Milejów na podstawie księgi wieczystej   

Nr  LU1I/00140302/8, 

-   cena wywoławcza wynosi :  14 122,00 zł ( słownie: czternaście tysięcy  

    sto dwadzieścia dwa  złote),  

       -   do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, 

- w planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 177/8  jest 

     położona w terenie  oznaczonym symbolem  MN1-  teren 

     z podstawowym  przeznaczeniem gruntów pod zabudowę jednorodzinną  

     wraz z  urządzeniami towarzyszącymi. 

7.     

-    Prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości  

      Górne, oznaczonej w ewidencji gruntów  nr  177/9  o pow.0,1039 ha,  

      której właścicielem jest Gmina Milejów na podstawie księgi wieczystej   

Nr  LU1I/00140302/8. 

       -     cena wywoławcza wynosi: 26 775,00 zł ( słownie: dwadzieścia sześć 

             tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć  złotych), 

       -    do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, 

- w planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 177/9  jest 

     położona w terenie  oznaczonym symbolem  MN1-  teren 

     z podstawowym  przeznaczeniem gruntów pod zabudowę jednorodzinną 

     wraz  z  urządzeniami towarzyszącymi. 

             

 8. 

 -   Prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości  

      Górne , oznaczonej w ewidencji gruntów  nr  177/10 

      o pow. 0,1009 ha , której  właścicielem jest Gmina Milejów na  



      podstawie księgi wieczystej  Nr  LU1I/00140302/8, 

        -   cena wywoławcza wynosi:  26 002,00 zł ( słownie: dwadzieścia sześć 

            tysięcy  dwa  złote), 

       -   do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, 

- w planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 177/10  

jest  położona w terenie  oznaczonym symbolem  MN1-  teren 

z podstawowym  przeznaczeniem gruntów pod zabudowę jednorodzinną 

wraz  z urządzeniami towarzyszącymi.    

 9. 

  -  Prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości  

     Wólka Bielecka , oznaczonej w ewidencji gruntów  nr  621 

     o pow. 1,37 ha , której  właścicielem jest Gmina Milejów na podstawie  

     księgi wieczystej  Nr  LU1I/00221911/2, 

        -  cena wywoławcza wynosi:   32 470,00  zł  netto+ VAT (słownie:  

            trzydzieści dwa tysiące  czterysta  siedemdziesiąt złotych  netto),   

        -  do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, 

        -   w planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 621  jest 

     położona w terenie  oznaczonym symbolem  AG2-  teren aktywności  

     gospodarczej dla obsługi rolnictwa. 

             

10.    
  -   Prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości  

      Łańcuchów , oznaczonej w ewidencji gruntów  nr  232/1 

     o pow. 1,55 ha , której  właścicielem jest Gmina Milejów na podstawie  

     księgi wieczystej  Nr  LU1S/00016714/0, 

       -   cena wywoławcza wynosi:  207 350,00 zł  netto ( słownie:   

           dwieście siedem tysięcy trzysta  pięćdziesiąt  złotych netto ),   

       -   do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, 

- w planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr  232/1  jest 

     położona  częściowo w terenie  oznaczonym symbolem  B2 AG-  teren  

     dawnego folwarku w Łańcuchowie przewidziany pod aktywność 

     gospodarczą  wg ustaleń planu-Rozdział III § 19 ust. 2 AG2. 

            

11.    
  -    Prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości  

     Białka , oznaczonej w ewidencji gruntów  nr  1049 

     o pow. 0,47 ha , której  właścicielem jest Gmina Milejów na podstawie  

     księgi wieczystej  Nr  LU1S/00016718/8, 

      -     cena wywoławcza wynosi:  7 869,00 zł ( słownie: siedem tysięcy  

            osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych), 
- w planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 1049  jest 

     położona w terenie  oznaczonym symbolem RZ-  teren łąk i pastwisk. 

 

12.    
   -   Prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości  

      Białka , oznaczonej w ewidencji gruntów  nr  1096 

      o pow. 0,14 ha , której  właścicielem jest Gmina Milejów na podstawie  

      księgi wieczystej  Nr  LU1S/00016718/8, 

       -    cena wywoławcza wynosi:  2 344, 00 zł ( słownie: dwa tysiące  trzysta  

             czterdzieści cztery złote), 



       -     w planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 1096  jest 

     położona w terenie  oznaczonym symbolem RZ-  teren łąk i pastwisk. 

 

13.   
  -    Prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości  

      Białka , oznaczonej w ewidencji gruntów  nr  1097 

      o pow. 0,24 ha , której  właścicielem jest Gmina Milejów na podstawie  

      księgi wieczystej  Nr  LU1S/00016718/8, 

       -    cena wywoławcza wynosi:  4 018,00 zł ( słownie: cztery tysiące  

            osiemnaście  złotych), 

       -   w planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 1097  jest 

     położona w terenie  oznaczonym symbolem RZ-  teren  łąk i pastwisk.   

 

Powyższe nieruchomości nie są obciążone na rzecz osób trzecich.  

Przetargi na ww. nieruchomości odbędą się w dniu  10 września 2019 
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,  w budynku Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala 

konferencyjna). 

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w formie 

pieniężnej w wysokości  10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy  

Nr  86 8689 0007 4000 0095 2000 0040 w terminie do dnia  5 września 2019 

roku do godz. 15 
00

. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu 

podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

   Jeżeli osoby, które wygrają przetarg uchylą się od zawarcia umów 

sprzedaży w wyznaczonym terminie, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. 

         Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie 

Gminy  Milejów, pokój nr 19 lub telefonicznie pod nr. (0-81)  7572026 wew. 

26.     

Milejów, 06 sierpnia  2019 r. 

 




