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V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Młodowice 204/2,
204/3
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Młodowice 204/2, 204/3

Fredropol, dnia 24.02.2022 r.
GN.6840.4.1.21-22
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Fredropol ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol –
zamieszczonych poniżej:

Obręb
Geodezyjny Nr KW

Nr
działki

Powierzchnia
działki w ha

Wadium
w PLN

Cena wywoławcza
brutto
w PLN

Przetarg
godzina

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Młodowice
PR1P/00094634/8

204/2

0,3047

40 000,00

400 000,00

09:00

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem dawnej szkoły podstawowej oraz
budynkiem gospodarczym. Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową i
kanalizację sanitarną. Kształt działki nieregularny, teren płaski. Dojazd do działki z drogi
lokalnej o nawierzchni asfaltowej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka
przeznaczona jest na cele zabudowy osiedleńczej. Bi-0,1528 ha, PsIII-0,1519 ha
Budynek użytkowy o funkcji oświatowej znajdujący się na nieruchomości jest obiektem
wolnostojącym, parterowym, z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym,
wybudowanym w technologii tradycyjnej. Stan techniczny budynku – średni, pow. zabudowy:
285 m², pow. użytkowa: 323,20 m². Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną,
grzejniki elektryczne oraz ogrzewanie centralne na piętrze.

Młodowice
PR1P/00094634/8

204/3

0,4097

7 000,00

70 000,00

10:00

Nieruchomość gruntowa, uzbrojona, o kształcie nieregularnym teren płaski. Działka
zadrzewiona i zakrzewiona. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest
na cele zabudowy osiedleńczej. Dojazd do działki z drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej.
PsIII-0,4097 ha

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Bliższych informacji o nieruchomości objętej powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40
Przetargi odbędą się w dniu 29.03.2022 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na
konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 24.03.2022 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny
zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które
zakończyły się wynikiem negatywnym w dniach: 22.10.2021 r., 07.12.2021 r., 11.01.2022 r., 18.02.2022 r.
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