
Zarządzenie Nr 96/2018

Wójta Gminy Solec - Zdrój

z dnia 19.11.2018 roku

w sprawie organizacji II przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 67  ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami ( tj.Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.).

Zarządzam:

§ 1

Zorganizowanie II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych

w miejscowości Zagajów gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiących własność gminy

Solec – Zdrój, oznaczonych na mapie ewidencji gruntów obrębu Zagajów jako działki :

Adres nieruchomości: Zagajów gm. Solec – Zdrój, woj. świętokrzyskie
Nr działki ewidencyjnej : 44/1
Obręb ewidencyjny : 0014 - Zagajów
Oznaczenie nieruchomości wg księgi 
wieczystej :

KW KI1B/00024851/1

Powierzchnia nieruchomości : 0,30 ha
Opis nieruchomości : Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości wg. 
MPZP dla gminy Solec – Zdrój :

Na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój 
działka stanowi teren upraw rolnych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości powinien być zgodny z przeznaczeniem w 
MPZP. 
Cena nieruchomości 3 150,00 zł brutto

Adres nieruchomości: Zagajów gm. Solec – Zdrój, woj. świętokrzyskie
Nr działki ewidencyjnej : 44/2
Obręb ewidencyjny : 0014 - Zagajów
Oznaczenie nieruchomości wg księgi 
wieczystej :

KW KI1B/00024851/1

Powierzchnia nieruchomości : 2,03 ha
Opis nieruchomości : Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości wg. 
MPZP dla gminy Solec – Zdrój :

Na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój 
działka stanowi teren upraw rolnych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości powinien być zgodny z przeznaczeniem w 
MPZP. 
Cena nieruchomości 18 900,00 zł brutto



Cena nieruchomości dla działki nr. 44/1 o pow. 0,30 ha położonej w miejscowości Zagajów 

została obniżona o 30 % i wynosi 3 150,00 zł brutto. 

Cena nieruchomości dla działki nr. 44/2 o pow. 2,03 ha położonej w miejscowości Zagajów 

została o  obniżona 10 % i wynosi 18 900 zł brutto.

Działki nie znalazły nabywcy w przetargu nieograniczonym w dniu 21.09.2018r.

Nieruchomości w/w zostaną sprzedane w trybie przetargowym.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


