
 
 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU II  PRZETARGU USTNEGO 
OGRANICZONEGO  

 
 
      Sporządzone dnia 31 sierpnia 2020 r. z przeprowadzonego przetargu ustnego  ograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka nr 583/5 o powierzchni 3,1663 ha, przeznaczonej                             
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolnicze, położonej  w obrębie wsi Jordanów 
Śląski. 
 
Podstawa Prawna: 
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity Dz.U.  z 2020 r. poz. 

1875. 
2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - Dz.U. z 2019 r. poz. 1362  
3. Uchwała Rady Gminy Jordanów Śl. Nr XXIV/123/2005 z dnia 30 września 2005 r.                  w sprawie 

zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jordanów Śląski.  
4. Zarządzenie Wójta Gminy Jordanów Śl. Nr 6/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. załącznik                 nr 1 w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. 
5. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 583/5 położonej w Jordanowie 

Śląskim z dnia 31.07.2020 r. 
6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski , 

 
§ 1 

Przetarg przeprowadziła komisja powołana przez Wójta Gminy Jordanów Śl. w składzie: 
 Zbigniew Fabisch   - Przewodniczący 
 Ewa Maciejak                                      - Członek 
 Malwina Bogucka   - Członek 

 
§ 2 

Przetarg został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy, zawiadomienie osób zainteresowanych, druk ogłoszenia na stronie internetowej BIP Gminy 
Jordanów Śląski. 
 

§ 3 
Przetarg przeprowadzono w dniu 31.08.2020 r. o godz. 9.30 w budynku Urzędu Gminy Jordanów Śląski parter 
pok. Nr 5. 
 

§ 4 
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg oferty pisemne w zakresie nabycia złożyło 2 oferentów spełniając warunki 
określone w ogłoszeniu, kwalifikacji do udziału i regulaminie przetargu oraz legitymując się wpłaconym wadium 
w wysokości  3 500,00 zł. 

 
§ 5 

Komisja przetargowa w wyniku zaproponowanych postąpień do kwoty 36 000,00 zł. ustanawiała Nabywcą 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 583/5 o powierzchni 3,1663 ha, przeznaczonej                               
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolnicze położonej w Jordanowie Śląskim, 
Panią Ilonę Ligas zam. ul. Kręta 3 55-065 Jordanów Śląski za cenę 36 000,00 zł. (słownie: trzydzieści sześć 
tysięcy 00/100 zł.). Różnicę pomiędzy wpłaconym wadium a wartością wylicytowaną t.j. 32 500,00 zł. 
(słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset 00/100 zł.) Nabywca nieruchomości wpłaci na konto BS Kobierzyce 
71 9575 1014 0030 1774 2000 0010 najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. 
 
 

Wójt Gminy Jordanów Śląski 
        /-/ Paweł Filipczak 

 


