
Jeżowe, dnia 2012-06-26 
OGŁOSZENIE 

 
Wójt Gminy Jeżowe 

 
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 
poz. 651 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości  wykaz działek gminnych przeznaczonych: 
 
1. do    s p r z e d a ż y: 
a/  w formie przetargu pisemnego  nieograniczonego 
działkę niezabudowaną, położoną we wsi Jeżowe, przysiółek Błądki, sołectwo Jeżowe Zagościniec, oznaczoną  numerem 
ewidencyjnym:  7011/7 o pow. 0,1108 ha, cena wywoławcza   wynosi kwotę 25.600 zł  + VAT dla której Sąd Rejonowy w 
Nisku   prowadzi księgę wieczystą nr 88002. 
Usytuowana jest bezpośrednio przy drodze gminnej asfaltowej za budynkiem Ośrodka Zdrowia w Jeżowem, w odległości ok. 
80 m od drogi krajowej w kierunku zachodnim.  Nie jest  objęta   Miejscowym Planem  Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Jeżowe. Przedmiotową nieruchomość przeznacza się pod realizację inwestycji związanej  z ochroną zdrowia; budowę 
obiektu dostosowanego do świadczenia usług medycznych, rehabilitacji, działalności aptekarskiej itp.  
Termin zabudowy przedmiotowej nieruchomości ustala się na okres trzech lat od daty nabycia. Rada Gminy Jeżowe uchwałą 
nr XVIII/118/12 z dnia 22 maja 2012 r.  wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości z przeznaczeniem jej na 
inwestycje związane z ochroną zdrowia. Gmina Jeżowe zastrzega sobie prawo odkupu  nieruchomości będącej przedmiotem 
przetargu, w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości, w przypadku niedotrzymania wyżej wymienionego terminu 
zagospodarowania nieruchomości. W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży 
nieruchomości oraz poniesionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę 
majątkowego powołanego przez Gminę – o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie 
ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.  
Działalność związana z ochroną zdrowia musi być prowadzona co najmniej 15 lat. 
b/  w formie przetargu  ustnego nieograniczonego  
działki niezabudowane, położone we wsi Cholewiana Góra, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 661/1 o pow. 0,1560 
ha, cena wywoławcza 16.400 zł oraz nr 661/2 o pow. 0,1278 ha cena wywoławcza 13.400 zł dla których Sąd Rejonowy w 
Nisku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą nr TB1N/00057627/1. 
 Usytuowane są bezpośrednio przy drodze powiatowej nr ewid. 598 asfaltowej w kierunku do Pogorzałki.  Przeznaczone są 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Rada Gminy Jeżowe uchwałą nr XIX/132/12   wyraziła zgodę na sprzedaż 
przedmiotowych nieruchomości Termin zabudowy powyższych nieruchomości ustala się na okres trzech lat od dnia zakupu.  
c/ w formie bezprzetargowej  
działki położone w Jeżowem, przysiółek Kowale,  sołectwo Jeżowe Zagościniec oznaczone   numerami ewidencyjnymi:  
7161/3  o pow. 0,0434 ha za kwotę 4 535 zł + VAT  stanowiącej własność Gminy Jeżowe na podstawie księgi wieczystej nr 
TB1N/00043910/2 oraz nr 7160/1 o pow. 0,0071 ha za kwotę 742 zł  + VAT stanowiącej własność Gminy Jeżowe na 
podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr  N.VII.7532.1.5.2011 z dnia 18 maja 2011 r.  
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 7162/2 
 Rada Gminy Jeżowe uchwałą nr XVIII/124/12 z dnia  22 maja 2012 r. wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowych 
nieruchomości. 
 
2.  do   d z i e r ż a w y w  formie  przetargu  ustnego nieograniczonego: 
działki rolne,  położone we wsi Jeżowe, przysiółek Błądki, sołectwo Jeżowe Zagościniec stanowiące własność Gminy 
Jeżowe na podstawie KW 43910 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nisku Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczone  
nr 6979/16 o pow. 0,3854 ha, cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego na rok 2012 to kwotę 14,45 zł + VAT i 
podlegać będzie corocznej aktualizacji według ceny żyta ustalonego przez Radę Gminy do podatku rolnego na dany rok; 
nr 6979/17 o pow. 0,5560 ha,  cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego na 2012 rok to kwota 20,85 zł + VAT i 
podlegać będzie corocznej aktualizacji według ceny żyta ustalonego przez Radę Gminy do podatku rolnego  na dany rok . 
Wymienione kwoty to  równowartość ceny 1q żyta ustalonej przez Radę Gminy do naliczania podatku rolnego za 1 hektar 
dzierżawionej nieruchomości, która na rok 2012 wynosi 37,50 zł. 
Ustalony w przetargu roczny czynsz dzierżawny za wyjątkiem roku 2012, będzie płatny w terminie do 30 czerwca każdego 
roku. Na dzierżawę wymienionych działek na okres 15 lat Rada Gminy Jeżowe wyraziła zgodę uchwałą nr XVIII/120/12 
dnia 22 maja 2012 r. Działki te usytuowane są przy drodze gminnej asfaltowej w Jeżowem „Błądki” za Ośrodkiem Zdrowia 
Jeżowe w kierunku na zachód, oddalone około 600 m od drogi krajowej. Nie są objęte Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe, W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Jeżowe przeznaczone są wyłącznie do użytkowania rolniczego.  
 
3. 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.  
4. 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.  
5. Ogłoszenie o przetargu działek  wymienionych   w pkt.1a,1b i pkt 2 nastąpi  po upływie okresu 6 tygodni  od daty podania 
do publicznej wiadomości niniejszego wykazu. 
6. Wymienione działki są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich . 


