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O G Ł O S Z E N I E 
                                                                                         

Wójt Gminy śołynia ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ  
nieruchomości połoŜonych  w  śołyni  dla  których  Sąd  Rejonowy w Łańcucie prowadzi 
Księgi Wieczyste  Nr: 37324, 36914 i 36286 oznaczonych w  ewidencji  gruntów   numerami  
działek:   
6151/36 o pow. 0,1137 ha; cena wywoławcza – 19 100,00zł; wadium – 2 000,00zł 
W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy śołynia 
działka ta zlokalizowana jest w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej istniejącej i 
projektowanej o symbolu MU. 
6045/4   o pow. 0.1400 ha; cena wywoławcza – 10 900,00zł; wadium – 1000,00zł 
W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy śołynia 
część działki na głębokość około 50m zlokalizowana jest w terenach zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej istniejącej i projektowanej o symbolu MU, zaś pozostała jej cześć w 
terenach rolnych. 
1323/1, 1323/2, 1323/7 i 1323/8 o łącznej powierzchni 0.2100ha; cena wywoławcza 
18 800,00 zł; wadium – 2 000,00zł 
W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy śołynia 
działki te zlokalizowane są w terenach zabudowy urządzeń rekreacyjno – turystycznych o 
symbolu UT obejmujące istniejące i projektowane zainwestowanie związane z turystyką i 
wypoczynkiem wraz z towarzyszącymi urządzeniami z zakresu komunikacji i infrastruktury 
technicznej. Na tych terenach dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowo- usługowej 
prowadzącej obsługę turystów. 
Ogłasza równieŜ przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ  nieruchomości połoŜonej  w  
Brzózie Stadnickiej  dla  której  Sąd  Rejonowy w Łańcucie prowadzi Księgi Wieczyste  Nr: 
43203  i  36913 oznaczonej w  ewidencji  gruntów   numerami  działek:   
252/29 i  256/10 o pow. 0,3806 ha; cena wywoławcza – 5 100,00zł; wadium – 500,00zł 
W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy śołynia 
działki te zlokalizowane są w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej istniejącej i 
projektowanej o symbolu MU 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  do dnia 5.11.2012r.( poniedziałek  
włącznie) wadium,  z zaznaczeniem numeru działki lub działek na które dokonuje się wpłaty  
Wadium moŜe być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach 
wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w Banku Spółdzielczym w śołyni na 
numer rachunku: 69 9175 0000 2001 0001 6463 0010.  
Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia, pozostałym uczestnikom którzy przetargu nie wygrali zostanie zwrócone. 
Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się uczestnika który przetarg 
wygrał od zakupu i zawarcia stosownej umowy notarialnej. 
Przetarg odbędzie się  9.11.2012r o godz. 9ºº ( piątek), w sali 201 Urzędu Gminy w śołyni. 
Szczegółowych informacji o dodatkowych warunkach przetargu moŜna uzyskać w pok. 205 
tut. Urzędu Gminy i pod telefonem (017 224 30 28 ) wew.  39, zaś w sprawach z zakresu 
budownictwa w pok. 203  tel. wew. 28. 
 
 


