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 OGŁOSZENIE 
o przetargu ustnym nieograniczonym

Na  podstawie  art.  28,38,  art.40  ust.1  pkt  2  ust.2a  i  ust.3  ustawy  o  gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2016.2147 z dnia 2016.1223 ) oraz § 3,   §6 
ust. 1, 4, 6 i 7, §15 ust. 1,2,3,4.  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w 
sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości 
( Dz. U. 2014.1490 z dnia 2014.10.31) 

Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny
ogłasza:

I nieograniczony  przetarg ustny  na sprzedaż nieruchomości budowlanej
1 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość budowlana   położona w Rejowcu Fabrycznym  przy 
ulicy Unickiej  obręb numer 3  oznaczona numerem działki 2/2 o powierzchni 0,1346 ha . W planie 
zagospodarowania  przestrzennego Miasta  nieruchomość  przeznaczona jest  na  cele  zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 
2.Stan prawny nieruchomości   uregulowany jest  w KW ZA1K/00042283/7  prowadzonej  przez 
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.
3. Cena wywoławcza -  33 246,00 zł + 23%VAT
4.Wysokość wadium  -   3 500,00 zł
5. Minimalne postąpienie    350,00 zł
Przetarg odbędzie sie w dniu 4 września  2017 roku o godz. 9.00 w budynku Urządu Miasta 
Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, w pokoju nr 10.

I nieograniczony  przetarg ustny  na sprzedaż nieruchomości budowlanej
1 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość budowlana   położona w Rejowcu Fabrycznym  przy 
ulicy Unickiej  obręb numer 3  oznaczona numerem działki 2/3 o powierzchni 0,1347 ha . W planie 
zagospodarowania  przestrzennego Miasta  nieruchomość  przeznaczona jest  na  cele  zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 
2.Stan prawny nieruchomości   uregulowany jest  w KW ZA1K/00042283/7  prowadzonej  przez 
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.
3. Cena wywoławcza -  33 271,00 zł + 23%VAT
4.Wysokość wadium  -   3 500,00 zł
5. Minimalne postąpienie    350,00 zł
Przetarg odbędzie sie w dniu 4 września  2017 roku o godz. 9.30 w budynku Urządu Miasta 
Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, w pokoju nr 10.

I nieograniczony  przetarg ustny  na sprzedaż nieruchomości budowlanej
1 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość budowlana   położona w Rejowcu Fabrycznym  przy 
ulicy Unickiej  obręb numer 3  oznaczona numerem działki 2/4 o powierzchni 0,1395 ha . W planie 
zagospodarowania  przestrzennego Miasta  nieruchomość  przeznaczona jest  na  cele  zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 
2.Stan prawny nieruchomości   uregulowany jest  w KW ZA1K/00042283/7  prowadzonej  przez 
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie .
3. Cena wywoławcza -  34 457,00 zł + 23%VAT
4.Wysokość wadium  -   3 500,00 zł
5. Minimalne postąpienie    350,00 zł
Przetarg odbędzie sie w dniu 4 września  2017 roku o godz. 10.30 w budynku Urządu Miasta 
Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, w pokoju nr 10.

I nieograniczony  przetarg ustny  na sprzedaż nieruchomości budowlanej
1 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość budowlana   położona w Rejowcu Fabrycznym  przy 
ulicy róg Unickiej i Krótkiej  obręb numer 3  oznaczona numerem działki 2/5 o powierzchni 0,1399 
ha . W planie  zagospodarowania przestrzennego Miasta nieruchomość przeznaczona jest na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 
2.Stan prawny nieruchomości   uregulowany jest  w KW ZA1K/00042283/7  prowadzonej  przez 
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.



3. Cena wywoławcza -  34 555,00 zł + 23%VAT
4.Wysokość wadium  -   3 500,00 zł
5. Minimalne postąpienie    350,00 zł
Przetarg odbędzie sie w dniu 4 września  2017 roku o godz. 11.00 w budynku Urządu Miasta 
Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, w pokoju nr 10.

I nieograniczony  przetarg ustny  na sprzedaż nieruchomości budowlanej
1 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość budowlana   położona w Rejowcu Fabrycznym  przy 
ulicy Krótkiej  obręb numer 3  oznaczona numerem działki 2/8 o powierzchni 0,1298 ha . W planie 
zagospodarowania  przestrzennego Miasta  nieruchomość  przeznaczona jest  na  cele  zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 
2.Stan prawny nieruchomości   uregulowany jest  w KW ZA1K/00042283/7  prowadzonej  przez 
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.
3. Cena wywoławcza -  32 061,00 zł + 23%VAT
4.Wysokość wadium  -   3 500,00 zł
5. Minimalne postąpienie    350,00 zł
Przetarg odbędzie sie w dniu 4 września  2017 roku o godz. 11.30 w budynku Urządu Miasta 
Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, w pokoju nr 10.

I nieograniczony  przetarg ustny  na sprzedaż nieruchomości budowlanej
1 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość budowlana   położona w Rejowcu Fabrycznym  przy 
ulicy Krótkiej   obręb numer 3  oznaczona numerami działek 2/9 i 3/5 o powierzchni 0,1277 ha . W 
planie   zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  nieruchomość  przeznaczona  jest  na  cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 
2.Stan  prawny  nieruchomości  uregulowany  jest   w  KW  ZA1K/00042283/7  i  w  KW 
ZA1K/00047793/0 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.
3. Cena wywoławcza -  31 542,00 zł + 23%VAT
4.Wysokość wadium  -   3 500,00 zł
5. Minimalne postąpienie    350,00 zł
Przetarg odbędzie sie w dniu 4 września  2017 roku o godz. 12.00 w budynku Urządu Miasta 
Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, w pokoju nr 10.

I nieograniczony  przetarg ustny  na sprzedaż nieruchomości budowlanej
1 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość budowlana   położona w Rejowcu Fabrycznym  przy 
ulicy Krótkiej obręb numer 3  oznaczona numerem działki 3/6 o powierzchni 0,1198 ha . W planie 
zagospodarowania  przestrzennego Miasta  nieruchomość  przeznaczona jest  na  cele  zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 
2.Stan prawny nieruchomości   uregulowany jest  w KW ZA1K/00047793/0  prowadzonej  przez 
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.
3. Cena wywoławcza -  29 591,00 zł + 23%VAT
4.Wysokość wadium  -   3 000,00 zł
5. Minimalne postąpienie    300,00 zł
Przetarg odbędzie sie w dniu 4 września 2017 roku o godz. 12.30 w bu

Wadium należy wpłacić  do dnia  1 września  2017  roku w kasie  Urzędu Miasta lub na konto 

94154011442114640009380006
Nabywcą nieruchomości  zostanie ta osoba, która podczas przetargu zaoferuje najwyższą cenę 
nabycia.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet  ceny nabycia jeżeli  osoba wpłacająca 
wygra przetarg, lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca przegra przetarg.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się na konto 
Urzędu Miasta  najpóźniej  na 1 dzień  od dnia  zawarcia umowy sprzedaży.  W przypadku nie 
stawienia się do zawarcia umowy ustalony w przetargu nabywca traci wadium. Termin zawarcia 
umowy - najpóźniej 30 dni po rozstrzygnięciu przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej 
oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

Zastrzega  się,  że  właścicielowi  nieruchomości  przysługuje  prawo  unieważnienia 
przetargu  z  ważnych  powodów.Informacje  o  nieruchomości  można  uzyskać  w  Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16 pokój 
nr 10, tel. 082 5663277 wew. 35 lub na stronie internetowej www.rejowiec.pl

Rejowiec Fabryczny dnia  26.07.2017  rok.


