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B U R M I S T R Z    Ż E L E C H O W A  
 

  

 

Na podstawie: art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r Nr 102, poz.651 z późn. zm.), §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały Nr 

XIII/124/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28.09.2011 r. 

 

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych zabudowanych 

 
Oznaczenie 

nieruchomości 

wg. danych  

ewidencyjnych 

i KW 

Pow. 

działki 

w m
2
 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  

zgodnie z miejscowym 

planem  

zagospodarowania 

przestrzennego  

Cena 

Wywoławcza 

 

Wadium 

w złotych 

Cena nieruchomości 

i termin jej wpłacenia 

Minimalna 

wysokość 

postąpienia  

w zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dz. nr 1779 

KW 71740 

m. Żelechów 

ul. Długa 81 

 

6533 Nieruchomość zabudowana. 

w m. Żelechowie składająca 

się z wymienionych działek 

w kol.1  położona jest przy 

drodze utwardzonej 

posiadająca możliwość 

podłączenia do sieci 

kanalizacyjnej, 

wodociągowej, elektrycznej 

i gazowej Na działce nr 

1779 znajduje się siedem 

budynków gospodarczych – 

o funkcji przemysłowej o 

ogólnej pow. zabudowy 

1019 m
2
.  

Natomiast na działce nr 

1785/1 znajduje się 

budynek biurowy, 

parterowy, drewniany o 

pow. zab. 69 m
2
.  

 

nieruchomość leży na terenie 

jednostki terenowej oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 

“Gw+Mn3” której 

przeznaczeniem są: obiekty 

działalności gospodarczej , 

takie jak: warsztaty, obiekty 

drobnej wytwórczości , 

hurtownie oraz obiekty 

usługowe jak również 

zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna w formie 

zabudowy wolnostojącej lub 

bliźniacze. Zabudowa 

mieszkaniowa może być 

realizowana jako: 

towarzysząca obiektom 

działalności gospodarczej i 

usług lub na osobnych 

działkach. 

 

 

352.435,00 70.000,00 Sprzedaż 

poszczególnych działek 

następuje za cenę 

osiągniętą w przetargu. 

Sprzedawane 

nieruchomości 

zwolnione są z podatku 

od towarów i usług 

(VAT) 

 Cena ta płatna jest 

przed podpisaniem 

umowy notarialnej, 

najpóźniej dzień przed 

zawarciem tej umowy. 

Datą dokonania wpłaty 

całej kwoty jest data 

uznania rachunku 

bankowego Gminy 

Żelechów 

5.000,00 

(słownie: 

jeden tysiac 

złotych) 

Dz. nr 1785/1 

KW 61710 

m. Żelechów 

ul. 
Kochanowskiego  

nr 2 

 

1654 96.458,00 20.000,00 2.000,00 

(słownie: 

jeden tysiąc 

złotych) 

     



 

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47 w sali nr 13 o godz. 11
00 

dnia 05 stycznia 2012 r. 

 

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu gruntu na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami  upłynął w dniu 22 listopada 2011 r.  

3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; nr NIP; W przypadku podmiotów 

gospodarczych - oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności 

gospodarczej; w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03.1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 

Dz.U. z 2004 r nr 167 poz.1758 z późn. zm.) – odpis z właściwego rejestru przetłumaczony  przez tłumacza przysięgłego. Odpis powinien być wydany 

w ciągu ostatnich  3 miesięcy. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana. Nabywca zobowiązany jest do 

ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia; w razie potrzeby 

pełnomocnictwo do udziału w przetargu z poświadczonymi podpisami 

4. Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu, przez dokonanie przelewu najpóźniej do dnia 02 stycnia 2012 r 

na konto nr 27 9210 0008 0019 2239 2000 0130 Urząd miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów. 

5. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku 

6. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, 

wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego. 

7. Urząd Miejski w Żelechowie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w 

ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i 

terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Żelechowa może odstąpić od zawarcia 

umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

8. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zawarcia umowy notarialnej najpóźniej do dnia 05 luty 2012 r. Koszty sporządzenia umowy 

notarialnej oraz opłaty sadowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. 

9. Jeżeli przez nieruchomość przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego. Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci 

przebiegających przez nieruchomość. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania przyszłego obiektu budowlanego oraz ewentualną 

przebudowe istniejącego uzbrojenia terenu nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci. 

10. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym 

11. Burmistrz Żelechowa ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

12. Informacje dodatkowe o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żelechowie w Wydziale Planowania i Zarządzania 

Infrastrukturą w pok. Nr 8 przy ul. Piłsudskiego 47 w Żelechowie tel. 25 7541006,  fax 25 7541144,  e-meil zelechow@interia.pl. 
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