
                                            WÓJT GMINY WŁODOWICE
                           ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż :

- nieruchomości  niezabudowanej o numerach geodezyjnych 72, 74/1, 74/2, 75, 76 o łącznej 
pow. 0,4180 ha uregulowanej w KW Nr CZ1M/00048279/6  położonej w Zdowie przy 
drodze za szkołą .
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 48.070,00 złotych.
 Cenę  należy powiększyć o 23% podatku VAT.
- nieruchomości niezabudowanej o numerach geodezyjnych  68, 69, 70, 71 o łącznej pow. 
0,3478ha uregulowanej w KW Nr CZ1M/00048279/6 położonej w Zdowie  przy drodze za 
szkołą.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  50 709,00 złotych. 
Cenę  należy powiększyć o 23% podatku VAT.
Zgodnie z m.p.z.p działki przeznaczone są pod: 
Działki nr 68,69,70,71,72,74/1,74/2 
– w części tj. do ok. 46 mb. od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem KD5 

pod : 8MN/RM:
– Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, 

oznaczone na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi 1MN/RM – 12MN/RM, dla 
których ustala  się  przeznaczenie:  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  i 
zabudowy  zagrodowej,  wraz  z  urządzeniami  towarzyszącymi  niezbędnymi  do  jej 
funkcjonowania;

-  w pozostałej  części  pod :  ZL2  Przeznaczenie  podstawowe  –  tereny projektowanych 
dolesień i zadrzewień.

Część działki nr 74/2 przeznaczona jest we fragmencie ( przy linii drogi KD5 ) pod :  5R: 
Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym 1R – 

8R, dla których: ustala się przeznaczenie- tereny rolnicze;
Działki częściowo położone są w strefie SK- powiązań ekologicznych, w  strefie SB- ochrony 
bioróżnorodności. 
Działki  nr  68,69,70,71  położone  są  częściowo w strefie  ZC150-  stref  ochrony  sanitarnej 
wokół cmentarzy. 
Działki nr 75,76 obręb Zdów przeznaczone są: w części pod : 5R: 
Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym 1R – 
8R, dla których: ustala się przeznaczenie- tereny rolnicze;
 w części pod :  8MN/RM:
Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej,
oznaczone  na  rysunku  planu  symbolami  identyfikacyjnymi  1MN/RM  –  12MN/RM,  dla 

których:  ustala  się  przeznaczenie:tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  i 
zabudowy  zagrodowej,  wraz  z  urządzeniami  towarzyszącymi  niezbędnymi  do  jej 
funkcjonowania;

– w części pod : ZL2: Przeznaczenie podstawowe  – tereny projektowanych dolesień i 
zadrzewień.

Działki częściowo położone są w strefie SK- powiązań ekologicznych, w strefie SB- ochrony 
bioróżnorodności. 
Działki  położone  są  na  terenie  Parku  Krajobrazowego  Orlich  Gniazd,  w  strefie  GZWP- 
ochrony Górnojurajskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.



Obsługa  komunikacyjna  z  drogi  oznaczonej  symbolem  KD5. 
Obsługa  w  zakresie  infrastruktury  technicznej  z  istniejącej  sieci  wodociagowej  i 
energetycznej.

Minimalne postąpienie : o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym ,że nie 
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem do pełnych 
dziesiątek złotych.
Nieruchomości są  wolne od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się  w dniu  21. 08  . 2014r   o godz.13.00 w Urzędzie Gminy 
Włodowice ul. Krakowska nr 26 II piętro pokój  nr 27.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce na konto Urzędu 
Gminy Włodowice Nr  79 8277 0002 0050 0000 8794 0001 BS Szczekociny Oddział 
Zawiercie w terminie do dnia  18. 08.  2014r. oraz okazanie  dowodu wpłaty wraz z 
dowodem osobistym  w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone  w terminie 
3 dni od odwołania  lub zamknięcia  przetargu, a kandydatowi na nabywcę, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet przyszłych należności. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od 
zawarcia umowy. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem  negatywnym jeżeli żaden z 
uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. 
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży udziela Referat Gospodarki Gruntami 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pokój nr 28 II piętro budynku Urzędu Gminy Włodowice, 
telefonicznie / 034/ 3153001, 3153030/ lub  pocztą elektroniczną  e-mail: 
rolnictwo@wlodowice.pl , w godzinach pracy Urzędu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się również na stronie  internetowej biuletynu informacji 
publicznej www.bip.wlodowice.pl 

Włodowice dnia 16.07.2014r.

http://www.bip.wlodowice.pl/

