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WÓJT GMINY PAKOSŁAWICE 

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, 

 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

 
Oznaczenie 

nieruchomości według 
katastru nieruchomości 

i księgi wieczystej 

Powierzchnia 
nieruchomości 

Opis nieruchomości Przeznaczenie 
nieruchomości i 

sposób jej 
zagospodarowania 

Cena wywoławcza 
w złotych 

Wysokość 
wadium 

Minimalna 
wysokość 

postąpienia 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Działka nr 33/8 obręb 
Prusinowice, 
(klasoużytki: RIVb, ŁIV), 
KW nr OP1N/00038936/9 

 
0,1500 ha 

 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca 
grunty orne i łąki trwałe. Działka o regularnym 
kształcie zbliżonym do prostokąta i powierzchni 
stwarzającej dogodne możliwości zagospodarowania, 
posiadająca dostęp do drogi publicznej poprzez 
działkę nr 33/12 stanowiącą drogę kategorii 
dojazdowej. Nieruchomość nie jest zagospodarowana 
i nie jest ogrodzona, jest porośnięta roślinnością 
trawiastą niską. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią 
nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz nieruchomości 
gruntowe niezabudowane przeznaczone pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną. W niedalekiej 
odległości znajduje się boisko sportowe. 
Infrastruktura techniczna: działka nieuzbrojona. 
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych 
zobowiązań. Nieruchomość nie jest obciążona 
żadnymi prawami i roszczeniami osób trzecich. 
 

 
L.MN3 – tereny 
zabudowy 
mieszkalnej 
jednorodzinnej; 
L.KDd3 – tereny 
komunikacji-droga 
dojazdowa;  
L.R – tereny rolne 

 
35.000,00 zł  

+ podatek VAT 

 
3.500,00 zł 

 
350,00 zł 

 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15 maja 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice, 
pokój nr 2 o godz. 800. 

2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, 
potwierdzenie wniesienia wadium. Dla podmiotów innych niż osoby 
fizyczne: aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego 
właściwego rejestru; numer NIP w przypadku cudzoziemców – osób 
prawnych (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) – 
odpis właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza 
przysięgłego; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w 
przetargu. 

3. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika 
reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie 
potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na 
każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest 
przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o 
wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących 
z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do 
przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności 
majątkowej pomiędzy małżonkami. 

4. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą 
w pieniądzu, przez dokonanie wpłaty najpóźniej do dnia 23 sierpnia 
2019 r. na konto Urzędu Gminy Pakosławice: Bank Spółdzielczy w 
Otmuchowie nr konta 62 8872 0003 0022 8286 2000 0030. Datą 
dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego 
Urzędu Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie 
wpłaty. 

 
 

5. 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. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 350,00 zł. 

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
7. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 

3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  
8. Gmina Pakosławice zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 

dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pakosławice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone 
wadium nie podlega zwrotowi. 

9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. 



10. Sprzedaż niezabudowanej działki nr 33/8 objęta jest 23% stawką podatku VAT. 
11. Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych 

(uchwała Nr XXV/90/05 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 marca 2005 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 
16 maja 2005 r. Nr 33, poz. 859). 

12. Gminie Pakosławice przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w przypadku 
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przez Nabywcę. 

13. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. 
14. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia będą kolidowały z realizacją zamierzonego 

przedsięwzięcia, nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami 
sieci. 

15. Rada Gminy Pakosławice nie podjęła uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Wobec tego nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji. 

16. Nieruchomość nie stanowi lasu w rozumieniu przepisów ustawy o lasach i nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty. 
17. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) 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. 

18. Wójt Gminy Pakosławice ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 
19. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pakosławice oraz opublikowane na stronach internetowych www.pakoslawice.pl , 

www.bip.pakoslawice.pl oraz w prasie lokalnej.  
20. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Pakosławice – Referat Rozwoju Gospodarczego pokój nr 10 lub 14, tel. 77 435 76 14 wew. 

106 lub 77 435 76 14 wew. 114. 
 

                                                                                                                                                                  z up.  Wójta  

                                                                                                                                                                   Sekretarz 

                                                                                                                                                                 /-/Andrzej Rosa 

 

http://www.pakoslawice.pl/
http://www.bip.pakoslawice.pl/

