
Ogłoszenie z dnia 10.09.2018 
o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek 

położonych w obrębie wsi Bliżyn. 
 

Na podstawie art. 27, 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz.121 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490) oraz Uchwały Nr XXII/172/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 
26 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne położonych 
w obrębie wsi Bliżyn. 
Wójt Gminy Bliżyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność 
Gminy Bliżyn na podstawie ksiąg wieczystych prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 
613/2 położona w obrębie wsi Bliżyn o powierzchni 0,0970 ha, KW KI1R/00013571/9, cena 
wywoławcza brutto 52.800,00zł, budowlana, niezabudowana. 
613/3 położona w obrębie wsi Bliżyn o powierzchni 0,1030 ha, KW KI1R/00013571/9, cena 
wywoławcza brutto 56.100,00zł, budowlana, niezabudowana. 
613/4 położona w obrębie wsi Bliżyn o powierzchni 0,2760 ha, KW KI1R/00013571/9, cena 
wywoławcza brutto 101.000,00zł, budowlana, zabudowana innym budynkiem niemieszkalnym. 
 
Nieruchomości oznaczone nr 613/2, 613/3 oraz 613/4 są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz 
osób trzecich, posiadają dostęp do drogi publicznej, możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, 
energetycznej, gazowej oraz kanalizacyjnej. Objęte są miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przyjętym uchwałą nr XIX/127/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 22 października 
2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu 
sołectwa Bliżyn – „Bliżyn 3”, na obszarze gminy Bliżyn i przeznaczone pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne.  
 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku /czwartek/ 
o godzinie 09.00 dla działki 613/2; o godzinie 09.20 dla działki 613/3; o godzinie 09.40 dla działki 
613/4; w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy ulicy Kościuszki 79A pokój nr 14.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą organizatorowi przetargu 
wadium w wysokości: 
na kupno działki 613/2 kwotę 5.280,00zł. /10% ceny wywoławczej/ 
na kupno działki 613/3 kwotę 5.610,00zł. /10% ceny wywoławczej/ 
na kupno działki 613/4 kwotę 10.100,00zł. /10% ceny wywoławczej/ 
przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Bliżynie Nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002 Bank 
Spółdzielczy Oddział Bliżyn lub kasie tut. Urzędu w terminie do dnia 12 października 2018 r. 
/ piątek/. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Bliżyn. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co 
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jedna osoba. 
Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości. 




