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O G Ł O S Z E N I E 

W ó j t       G m i n y        D ę b o w a       K ł o d a 

ogłasza   ( I ) pierwszy   publiczny   ograniczony   przetarg   ustny 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowa  Kłoda 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1, 2a i 3 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)   

o g ł a s z a m 

pierwszy publiczny ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Dębowa Kłoda oznaczonej jako działka nr 306/1 o pow. 0,4347 ha 

położonej na terenie wsi (obrębu) KORONA  (KW Nr LU1R/00072728/0). 

Nieruchomość niezabudowana, użytkowana rolniczo. 

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - brak obowiązującego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunku 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda - tereny łąk i pastwisk. 

O wyborze formy przetargu (przetarg ograniczony) zadecydował fakt, że nieruchomość 

oznaczona jako działka nr 306/1 nie posiada dostępu do drogi publicznej. W związku z tym 

nabywcą przedmiotowej nieruchomość może być tylko osoba (fizyczna lub prawna) która jest 

właścicielem nieruchomości sąsiedniej.  

Tym samym warunki udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż tej nieruchomości mogą 

być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, które są właścicielami (współwłaścicielami) 

nieruchomości sąsiednich. 

Cena  wywoławcza   8.900,00 zł.     Wadium  1.500,00 zł.   

Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT). 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2022r. o godz. 1200  w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie (Dębowa Kłoda 116A). 

W przetargu mogą brać udział tylko właściciele działek przyległych do nieruchomości – 

działki nr 306/1. W przypadku nieruchomości przyległych, będących we współwłasności 

– do przetargu zostaną dopuszczeni współwłaściciele tylko tych działek, z których 

wszyscy współwłaściciele działki sąsiedniej złożą pisemne oświadczenie wyrażające 

wolę przystąpienia do przetargu.  

W sytuacji gdy przetarg wygra osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym  
w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U.  
z 2022 r. poz. 461) sprzedaż tej działki nastąpi pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa nie skorzysta z prawa pierwokupu . 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:  

 wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 22.09.2022 r. Wadium należy wpłacić w kasie 

Urzędu Gminy Dębowa Kłoda lub na konto Urząd Gminy Dębowa Kłoda  

nr 86804200060260165820000060 BS Parczew (w tytule przelewu należy wpisać: 

wadium Korona działka nr 306/1 oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu).  

Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. 

 złożenie w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda (sekretariacie urzędu), w terminie do dnia 

22.09.2022 r., do godz. 1500 pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę przystąpienia 

do przetargu z załączoną kopią dokumentu potwierdzającego własność (prawo 

użytkowania wieczystego) działki przyległej - załącznik do ogłoszenia. 
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 złożenie (bezpośrednio przed przetargiem) oświadczenia o akceptacji warunków 
przetargu i o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób uczestniczących  
w przetargach na sprzedaż nieruchomości zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – załączniki do 
ogłoszenia. 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie w dniu 23.09.2022 r. 

zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu: 

www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy / ogłoszenia o przetargach) 

oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda. 

Uczestnicy przetargu powinni przedłożyć komisji przetargowej : 

 dokument (dowód osobisty lub paszport) potwierdzający tożsamość, 

 pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby, 

 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne 
pełnomocnictwa i upoważnienia do reprezentowania podmiotu oraz dokumenty 
potwierdzające tożsamość osoby reprezentującej podmiot (osobę prawną). 

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez 

uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym 

uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium ulega przepadkowi w razie 

uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. 

Określona w wyniku przetargu cena nieruchomości nie obejmuje geodezyjnego wprowadzenia 

Nabywcy na nabywaną nieruchomość.  

Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz opłaty sądowe (wieczysto-

księgowe) związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi Nabywca.  

Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda (pokój  

nr 20) – tel. (83) 355-75-90   lub   (83) 355-70-08.  

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach internetowych urzędu: www.debowakloda.pl 

i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce mienie gminy/ogłoszenia o przetargach)  

oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda i sołectwach 

(wsiach), na terenie których położone są nieruchomości objęte przetargami. 

 

 

 
Wójt  Gminy 

mgr Grażyna Lamczyk 

 

 

 

Dębowa Kłoda, dnia 22 sierpnia 2022 r.  
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