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Rejowj~~FJbryczny
22-170 Rejowiec Fabryczny

ul. L'Jbc1ska 16 Rejowiec Fabryczny 2010-01-04

Rmr7224/7/1109/2010

WÓJT GMINY
REJOWIEC FABRYCZNY

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce
nieruchomosciami/Dz. U.z 2004r. Nr261, poz.2603/

OGLASZA

pierwszy przetarg, ustny, nieograniczonyna sprzedaz nieruchomosciniezabudowanej,
wchodzacej do GminnegoZasobu NieruchomosciGminyRejowiecFabryczny.
OPIS NIERUCHOMOSCI:
Dzialkaniezabudowana oznaczona numerem 457 obszaru 52,50 ha. polozona w
miejscowosciPawlów gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chelmski, woj. Lubelskie .
Wpisana jest do KsiegiWieczystej Nr36450 prowadzonejprzez Sad Rejonowyw
Krasnymstawie.Nieruchomosc wolnaod obciazen izobowiazan.
Dzialkapolozona w duzym kompleksielesnymw sasiedztwie pola i lasy,
0.6 km do najblizszychosad .Dojazddrogamipolnymiod utwardzonychdróg powiatowychi
gminnych. Tereny cenne przyrodniczo.Uzytkigruntowe: R -V-O,36ha. L-IV-2,94ha. ,
Lz-t-V- 38,45 ,L-V-5,18ha. , Ps-VI..o,56ha. , N-1,02ha., W-o,76 ha.
Obszar dzialkijest zaliczonydo terenów. Natura2000".
W/g Planu Zagospodarowania Przestrzennego GminyRejowiecFabrycznypolozona jest w
czesci w terenach lak i pastwiska w czesci uprawylesne -lasy .
Cena wywolawcza nieruchomosci wynosi: 520 000,00 zl. ( slownie: piecset dwadziescia
tysiecy zlotych), (w tym: wartosc gruntu wynosi 364 5oo,00zl. , wartosc drzewostanu
wynosi 155 500,00 zl.).
WysokoSCwadiumwynosi:52 000,00 zl. slownie: piecdziesiat dwa tysiace zlotych.
Minimalnepostapienie w przetargu wynosi:5 200,00 zl. slownie: piec tysiecy dwiescie zl.
Terminskladania wnioskówz roszczeniem o pierwszenstwow nabyciuwIw nieruchomoscina
podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomosciami/tekst jednolity
ustawy z 2004r. Dz. U. Nr261, poz. 2603 z pózn. zml uplynal dnia 29 grudnia 2009r.

PRZETARGODBEDZIE SIE DNIA5 lutego 2010 r. W SIEDZIBIEURZADUGMINY
REJOWIECFABRYCZNYPOKÓJNR 7

O GODZINIE 9 00

W przetargu moga brac udzial osoby prawne ifIZYczne,jezeli najpózniejdo dnia
1 lutego 2010r. (wlacznie) wplaca wIw wadiumdo Kasy UrzeduGminyRejowiecFabryczny
lub na rachunek bankowyGminyRejowiecFabryczny
Pekao S.A. lO/ChelmNr82 12402223 1111 00003594 81n.
Wplacone wadiumwygranemuuczestnikowizalicza sie na poczet ceny sprzedazy, pozostalym
zwracane jest bezposrednio po zakonczeniu przetargu.
W przypadkuuchylaniasie wygranego uczestnika od zawarcia umowy,wplacone wadium
przepada.
Zawarcie umowynastapi w formieaktu notarialnego,w terminiewyznaczonymprzez Wójta
GminyRejowiecFabryczny.
Szczególowe informacjemozna uzyskac w Referacie Mienia, Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa tel. 082-5664545 lub 082 5664211; Qeodezia@uQ.reiowiec.ploraz na stronie
internetowejwww.uQ.reiowiec.pl.
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