
                                                                               Godzianów, 19.05.2021 r. 

 

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Godzianów 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

położonej w miejscowości Zapady, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, stanowiącej 

własność Gminy Godzianów. 

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od 24.03.2021 r. - 14.04.2021 r., wyznaczono 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                       

o gospodarce nieruchomościami. 

                   Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 

września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490), Wójt Gminy Godzianów ogłasza pierwszy przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Zapady, gmina 

Godzianów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, stanowiącej własność gminy Godzianów 

oznaczonej jako:  

- działka nr ewidencyjny 480 o pow. 0,5336 ha (Ls V 0,1510 ha,  Br V 0,0856 ha, Br V 0,0604 ha, Ps V 

0,2366 ha), 

- teren na którym położona jest nieruchomość nie jest objęta  aktualnym planem zagospodarowania 

przestrzennego,   

        - cena wywoławcza:   51.000,00 zł,  

        - wysokość wadium:  5.100,00 zł. 

 

Dla w/w działki nie ma założonej księgi wieczystej, 

Zobowiązania: nieruchomość jest wolna od długów i innych obciążeń. 

Otwarcie i przeprowadzenie przetargu wyznacza się na dzień 22 czerwca 2021 r. o godz. 15:00         

w Urzędzie Gminy w Godzianowie, sala USC.  

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zaleca się uczestnikom przetargu dokonania wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem działki oraz 

uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem 

przetargu. Gmina nie będzie dokonywała geodezyjnego okazania granic nieruchomości będącej 

przedmiotem przetargu. Ewentualne geodezyjne okazanie granic nieruchomości może nastąpić na 

koszt nabywcy nieruchomości. 

Gmina Godzianów nie odpowiada za wady ukryte w zbywanej nieruchomości, w tym także za nie 

ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. 

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 

przetargu. 



Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie 

powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny 

wywoławczej. 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wniosą wadium nie  później niż do 

dnia 15 czerwca 2021 roku. 

 

Wadium musi być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Godzianowie w BSZŁ 

O/Godzianów nr 20 9288 1040 1560 0606 2000 0060 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najdalej w dniu 25.06.2021 r. 

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy osoba , która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy. 

Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy 

sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 

przetargu o terminie zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi 

nabywca. 

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: 

- dowód wpłaty wadium, 

- w przypadku osób fizycznych- dowód osobisty, a w przypadku reprezentowania innej osoby 

pełnomocnictwo notarialne, 

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- wydruk z CEIDG, dowód 

tożsamości, stosowne pełnomocnictwa 

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu 

ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością  w terenie. 

Z uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy Godzianów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. 

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości, 

zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Godzianowie, pokój nr 11. 

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy pod nr 46 831-

11-40 lub mailowo: referatgospodarki@godzianow.pl 

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Godzianowie oraz tablicy ogłoszeń 

Sołtysa miejscowości Zapady, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: 

http://godzianow.bipst.pl. 
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