
OGŁOSZENIE 
 

Wójt Gminy Jeżowe 

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 

102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  

  

wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2014 roku 

w trybie przetargowym: 

 

1. Położonych we wsi Groble oznaczonych numerami ewidencyjnymi:  

- 1283/11 o pow. 0,1500 ha, cena wywoławcza 15 500 zł + VAT, wadium 3 100 zł, postąpienie 160 zł 

- 1283/12 o pow. 0,1641 ha, cena wywoławcza 17 000 zł + VAT, wadium 3 400 zł, postąpienie 170 zł 

- 1283/13 o pow. 0,1599 ha, cena wywoławcza 15 700 zł + VAT, wadium 3 140 zł, postąpienie 160 zł 

- 1283/16 o pow. 0,1638 ha, cena wywoławcza 16 100 zł + VAT, wadium 3 220 zł, postąpienie 160 zł 

- 1283/17 o pow. 0,1470 ha, cena wywoławcza 15 200 zł + VAT, wadium 3 040 zł, postąpienie 150 zł 

- 1283/18 o pow. 0,1653 ha, cena wywoławcza 17 100 zł + VAT, wadium 3 420 zł, postąpienie 150 zł 

Stanowiących własność Gminy Jeżowe, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli X Wydział Ksiąg Wieczystych w Nisku prowadzi 

Księgę Wieczystą TB1N/0044338/4.  

Działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe. W Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Są wolne od obciążeń na rzecz 

osób trzecich. Usytuowane są wzdłuż drogi gminnej, łączącej drogę powiatową Groble – Sibigi z drogą wojewódzką Bojanów-Kopki. 

Termin zabudowy nieruchomości ustala się na okres dwóch lat od dnia zakupu. 

2. Położonych we wsi Jeżowe, sołectwo Kameralne oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 

- 8197/6 o pow. 0,4222 ha, cena wywoławcza 28 600 zł + VAT, wadium 5 720 zł, postąpienie 290zł 

- 8197/7 o pow. 0,0944 ha, cena wywoławcza 4 200 zł + VAT, wadium 840 zł, postąpienie 50 zł 

- 8197/10 o pow. 0,1711 ha, cena wywoławcza 25 665 zł + VAT, wadium 5 130 zł, postąpienie 260 zł 

- 8197/14 o pow. 0,8881 ha, cena wywoławcza 62 500 zł + VAT,  wadium 12 500 zł, postąpienie 630 zł 

- 8204/8   o pow. 0,1694 ha,  cena wywoławcza 25 410 zł + VAT,  wadium 5 000 zł,  postąpienie  260 zł 

Stanowiących własność Gminy Jeżowe, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli X Wydział Ksiąg Wieczystych w Nisku prowadzi 

Księgę Wieczystą TB1N/0043910/1. 

Działki  nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe. W Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową oraz produkcyjno-usługową. Są 

wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.   Działki posiadają bardzo dobry dojazd drogą gminną utwardzoną, mającą połączenie 

z drogą krajową relacji Lublin-Rzeszów i z droga wojewódzką Bojanów-Kopki.  

Termin zabudowy nieruchomości ustala się na okres dwóch lat od dnia zakupu. 

3. Położonych we wsi Jeżowe, sołectwo Zagościniec oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 

- 7524/4 o pow. 0,0703 ha, cena wywoławcza 4 100 zł + VAT, wadium 820 zł, postąpienie 45 zł 

Stanowiących własność Gminy Jeżowe, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli X Wydział Ksiąg Wieczystych w Nisku prowadzi 

Księgę Wieczystą TB1N/00043910/1.  

Działka rolna, nie  objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe. W Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe oznaczona jest jako „tereny łąk i pastwisk”. Usytuowana jest przy 

Potoku. Jest wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich. 

 

 



4. Położonych w Cholewianej Górze oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 

- 1518/1 o pow. 0,1375 ha, cena wywoławcza 14 400 zł + VAT, wadium 2 880 zł , postąpienie  150 zł 

- 1251/2 o pow. 0,2237 ha, cena wywoławcza 20 400 zł + VAT, wadium 4 080 zł , postąpienie  210 zł 

- 1252/3 o pow. 0,1393 ha, cena wywoławcza 14 600 zł + VAT, wadium 2 920 zł , postąpienie  150 zł 

- 1252/7 o pow. 0,1574 ha, cena wywoławcza 15 700 zł + VAT, wadium 3 140 zł , postąpienie  160 zł 

Stanowiących własność Gminy Jeżowe, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli X Wydział Ksiąg Wieczystych w Nisku prowadzi 

Księgę Wieczystą TB1N/00058452/0. 

Działki te usytuowane są bezpośrednio przy drodze powiatowej oraz gminnej asfaltowej pomiędzy zabudowaniami. Nie są objęte 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Jeżowe przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich. 

Termin zabudowy nieruchomości ustala się na okres dwóch lat od dnia zakupu. 

5. Położonych we wsi Nowy Nart oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 

- 52 o pow. 0,1500 ha, cena wywoławcza 18 000 zł + VAT, wadium 3 600 zł, postąpienie 190 zł 

- 433/1 o pow. 0,1900 ha, cena wywoławcza 22 800 zł +VAT, wadium 4 560 zł, postąpienie 230 zł  

- 593/2 o pow. 0,1589 ha, cena wywoławcza 19 100 zł + VAT, wadium 3 820 zł, postąpienie 200 zł 

- 593/3 o pow. 0,1204 ha, cena wywoławcza 14 300 zł + VAT, wadium 2 860 zł, postąpienie 150 zł 

Działki posiadają bardzo dobry dojazd, przylegają bezpośrednio do drogi powiatowej Jeżowe - Wola Raniżowska oraz asfaltowej 

drogi gminnej nr 705. Położone są w centrum miejscowości, nieopodal zabytkowego podworskiego Parku.  

Działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe. W Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe oznaczone są jako obszary uzupełnień i modernizacji istniejącego mieszkalnictwa i 

usług towarzyszących.  Są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich. 

Termin zabudowy nieruchomości ustala się na okres dwóch lat od dnia zakupu. 

6. Położonych we wsi Nowy Nart oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 

- 792 o pow. 0,5200 ha, cena wywoławcza 7 100 zł + VAT, wadium 1 420 zł, postąpienie 80 zł 

- 651/2 o pow. 1,8100 ha, cena wywoławcza 33 500 zł + VAT,  wadium 6 700 zł, postąpienie 350 zł 

Stanowiących własność Gminy Jeżowe, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli X Wydział Ksiąg Wieczystych w Nisku prowadzi 

Księgę Wieczystą TB1N/00082246/0 oraz TB1N/000055633/2. 

Są to działki rolne, posiadające dobry dojazd drogą gminną. Mają kształt prostokąta. W odróżnieniu do działki 651/2, działka 792 jest 

zakrzewiona  i zadrzewiona samosiejkami drzew liściastych. Są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich. 

 

Rada Gminy Jeżowe wyraziła zgodę na zbycie wymienionych  wyżej nieruchomości uchwałami nr:  XXXIII/171/05 z dnia 29 listopada 

2005 r. XXXIX/245/09 z dnia 20 listopada 2009 r., XXVIII/190/13 z dnia 25 marca 2013 r., XXXVIII/251/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. 

 

 Osobom którym przysługuje roszczenie i  pierwszeństwo w nabyciu  wyżej wymienionych  nieruchomości  na podstawie art. 34 ust 1 

pkt 1 i 2 mogą w terminie do 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu   składać wnioski do Wójta Gminy Jeżowe  o prawo 

pierwokupu. 

 

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Jeżowe a ponadto podaje się do  publicznej wiadomości 

przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń  w danej  miejscowości, w prasie lokalnej  a także na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Jeżowe. 

   

Ogłoszenie o przetargu działek  wymienionych   w niniejszym wykazie nastąpi  po upływie okresu  6 tygodni  od  daty podania do 

publicznej wiadomości.  

 

 

 

Wójt Gminy Jeżowe 

inż. Gabriel Lesiczka 

 


