
Do|ycz! Zarząd'enia B rnislrza Nr 77 / 2012 z dnia 30 sierpnia 20 l 2

Burmistrz Byczyny
ustny nieograniczony na sprzedazniżej wymienionych nieruchomości ;

2 3 4 5 6 7 8
wg. ewidencji gruntów
Byczj'nr' u|. trlońańsk! 4
Nieruchomość gruntowa zabudowana
budynkiem szaletu miejskiego o pow.
39'20 rnf. wyposaż'ony w sieć vrod-
kan, brak sieci deszczowej.
Kształt dziatki; wielokąt o regulamych
bokach. Poloźona przy drodze
utwardzonej
oz. nr 490/16 arł. mapy r

1E4 Kw oP1U/00042ż66/820 070,00

6.0ó.2012

2 007,00 Ustalenia miejscowego planu
stfaciły ważność z dniem
3l.|f.f003r.
wg .sfudium uwanrŃowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzcnn€go gm. Byczyna
to ter€n zabudowy
mieszkaniowej i ustug
nieuciążliwych.

2 wg. ewidencji gruntów
Byczyna ul. c€gieltriana
Nieruchomośó gruntowa
niezabudowana. Kształt działki;wieloĘt
o regu|amych bokach. Połojrcna przy
drodze n ieutwardzonej. Na wysokości
działki w ciągu u|icy Cegielnianej brak
sieci wodno-kanalizacyjnej i
deszczowej. Teren działki stanowi
nieu4/tek powslały po rekultywacji
polegającej na fasypaniu gruzem i
ziemią dawnego wyrobiska 8liny.
Dz. nr 91917 ark mapy 12

2199 KW OPlU/00042266/8s7 967,00

ó.06.2012

f3 5796,70 Ustal€nia miejscowego planu
straciły waźnośó z dniem
3l.12.2003t.
wg 'sfudium uwarunkowalń
i kierunków zagospodarowania
przestrzennogo gm. Byczyna
to ter€n zsbudowy
mieszkaniowej i usfug
nieuciąż|iwych.



Wg ewidencji gruntów
ByczTna , ul. Cegielniene
Nieruchomość gruntowa
niezabudowana. KsŹałt działki;
wie|okąt o regulamych bokach'
Działka pozbawiona bezpośredniego
dostępu do drogi publicznej '
sprz€dający zobowiq'uje się na wniosek
Kupującego do wyraźenia z8ody na
ustanowienie służebności na działce
sąsi€dniej nr 919/9 km. l2 w cęlu
umożliwienia dojazdu do sprzedawan€j
działki. Teren działki stanowi nieuż:,,tek
powsEły po reku|tywacji polegającej na
zasypaniu gruzem i ziemią dawnego
wyrobiska gliny.

Dz. nr 919/8 ark. mapy 12

1990 KW OP1U/000422664 21312p0

6.06.2012

2.131,20 zl Ustalenia miejsc.wego planu
straciły ważność z dniem
3l .12.2003t.
wg .sfudium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennęgo gm. Byczyna
to teren zz budo\ły
mieszkaniowej i usług
nieuciążliwych.

2. Forma zbycia' na wlasność.
3. Obciążenia nieruchomości _ brak
4' Zobowiązania . brak

5. Przetorg odbędzie się w dniu l9listopad 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Byczynie wsali.nr9,wg następującego harmonogramu

6. W przetalgu mogą blać udział oŚoby prawne i fizyczne ' któIe wpłacą wadium ( ]v pieniądzu ) w wysokości l0% ceny nieruchomości nie później

niż do dnia 16.ll'20| 2 roku . wadium naleŹy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym Nanrysłów oddzial w Byczynie

nr 5ó8s90 l0.10 0000 | 8l8 2005 0!!04 ( |iczy się data wp}ywu na konto ) Na dowodzie *pIaty na|eżł podać numer r|ziaIki, której rvplata dotyczy

/"



7. wpłacone wadium zostanie ;
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieluchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra pŹetaĘ'
- zwrócone, jeżeli osoba wplacająca nie wygra plzetargu'
- wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika wygrywającego przetafg od zawarcia Lunowy.

8. cena nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu . Należność płatna pfzelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie

B.S Namysłów o/ Byczyna 83 8890 1040 0000 18l820050003 . naioóźniej na trzv dni przed zawarciem umowy notarialnej.

9. Termin zawarcia urnowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie kótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygnięciu

pftetarg), a|e nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego pżetargu'

10. Jeżeli osoba ustalonajako naby.wca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejsc iterminie podanym w zawiadomieniu o

rozstrzygniętynr przętargu' organizator przetargu moŹe odstą)ić od zawarcia umowy , a wplacone wadium nie podlega zwrotowi.

ll. Nabywca nieruchomości ponosikoszty.l:więanezezbyclem;geodezyjno_szacunkowe(wymienionewtabelipowyżej)pżedza\ir'arciemumorvy

notarialnej, orazkoszty sporządzenia aktu notariahego i wpisu do księgi wieczystej. Nab}.wca ponosi rórvnież koszty wskazania purl.tów

sranicznvch .

Nabywca przyjmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnyrr...

Pfzetarg ushry nieog.aniczony na zbycie w/w nieruclronrości odbędzie się na podstawie zaftądzenia nr 71120|2 Bltmjstlz^ Byczytty z dnia

30 sierpnia 20l2 roku w splawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonyclr do sprzedaży w drodze przętargu _ w},\łieszonego na tab|icy

ogłoszeń od dnia 30 sieronia do 11 pazdziernika 2012 roku.

Szczegółowe informacj e nlożna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byazynie, 46-220 Byczyna'ul. Rynek 1, pokój ' ff 23 te|..17 413 4l 50wew.29.

Bunrristrz Byczyny lrroże odwołać ogloszony pzctarg jedynie z uzasadnionej przyczyny in|ormuiąc niezwłoczl)ie o tym zainteresowanyclr w |omlie

właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
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15 .
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