
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza 

Gminy i Miasta Nowe Brzesko  z dnia  27.05.2022r. 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. 

U. 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko. 

 

Numer ewidencyjny działki  Powierzchnia  działki w ha Numer 

Księgi Wieczystej 
Cena nieruchomości netto 

 

1393/84 

 

2,7297 ha 

 

1 424 084,00 zł 

 

Podana cena nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego i dodatkowo podlega 

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%. 

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze ewid. 1393/84 o pow. 2,7297 

ha położona jest w Nowym Brzesku przy ul. Wiślanej, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki. Dla 

przedmiotowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie, 

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi Księgę Wieczystą  

Nr KR1H/00040213/5. 

Stan prawny jest uregulowany.  

Działka posiada kształt nieregularny i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku północny – wschód – południowy 

- zachód. Dojazd do nieruchomości jednostronny od strony południowej bezpośrednio ulicy Wiślanej (działki 

o numerach ewid.: nr 1393/40, nr 1383/85, nr 1393/86 i  nr 1393/88). Działka jest nieogrodzona. Uzbrojenie terenu 

stanowi sieć elektryczna i wodno-kanalizacyjna miejska. Wzdłuż drogi znajduje się chodnik oraz słupy 

oświetleniowe. 

Droga wojewódzka nr 775 relacji Nowe Brzesko – Bochnia przebiega w odległości ok. 300m od przedmiotu 

wyceny. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone na cele usługowe, 

budynek produkcyjny, obiekt sportowy i budynki mieszkalne jednorodzinne.  

Działka o numerze ewid. 1393/84 położona jest w obszarze zabudowy produkcyjnej, usługowej, produkcyjno – 

usługowej i składowo- magazynowej oznaczonej symbolem 1P/U, 2P/U oraz w terenie zieleni urządzonej 

oznaczonej symbolem 1ZP, 2ZP i 3 ZP. 

 

Przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej odbędzie  się w dniu  

04.08.2022r.  o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, I piętro, pokój nr 10, ul. Krakowska 44,                          

32-120 Nowe Brzesko. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości  142 408,40 zł. tj. 10% ceny 

wywoławczej nieruchomości należy wpłacić do 31.07.2022r.  na konto Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko – 

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Nr 02 8517 0007 0050 0560 4556 0007  (decyduje data wpływu 

na konto).W tytule wpłaty wadium należy wskazać numer działki,  której wadium dotyczy. Wadium zostanie 

zwrócone uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, oraz w przypadku odwołania przetargu w terminie 3 

dni. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 

notarialnej. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dni rozstrzygnięcia przetargu. Koszty 

związane ze sprzedażą ponosi nabywca.  

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 

podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2021 r. ,poz. 

1899 z późn. zm.) upłynął 26.05.2022r. i w tym terminie nie wpłynął żaden wniosek. 

Szczegółowych  informacji  udziela  Urząd  Gminy i Miasta Nowe  Brzesko,  ul. Krakowska  44,  32-120  Nowe  

Brzesko,   tel.  (012)  385-01-08, w  godzinach  pracy Urzędu. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zastrzega 

sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach. 

 


