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Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem
geodezyjnym 376/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy o pow. 0, 0025 ha, przeznaczonej do sprzedaży, z równoczesnym
ustanowieniem na nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i 376/17 obr.2 miasta Ścinawy nieodpłatnej
służebności drogowej przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 3 m. na rzecz nieruchomości nr 376/15 obr.2
miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej, opisanej poniżej:
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1. LE1U 376/15 0,0025 ha
/0003
2884/
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Cena

Grunt
w tym:
zabudowany
budynkiem garażu
Bi-inne
o pow. 18,79 m2,
tereny
wybudowanym ze
środków własnych
zabudowa
osoby fizycznej,
nepozostaje
w
bezumownym
niowekorzystaniu
tej
0,0025ha osoby.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/273/2005 Rady Miejskiej w
Ścinawie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 156
poz.3023 z dnia 18.08.2005r.), Uchwałą Nr LXXXI/404/2010
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Ścinawa ( dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego Nr 72 poz. 1124 z dnia 19.04.2010 r.) i Uchwałą
Nr XC/286/2014 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 27 lutego
2014 roku
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Ścinawa Działka nr 376/15 obręb 2, miasta Ścinawy
zlokalizowana jest w granicach opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, oznaczona na rysunku planu
(załącznik nr 1 do uchwały) symbolem MN/54- tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Położona jest w strefie K ochrony krajobrazu.

4 111 zł.
w tym:
Cena
gruntu
-1005zł.
Cena/war
tość
budynku
- 3106
zł.

Zgodnie z ustaleniami planu - Uchwała Nr XLIII/273/2005:
§5
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
Na całym obszarze miasta Ścinawa objętym planem obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów.
MN/1-80 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej
intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w
budynku),
a) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w
części parterowej, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona,
b) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki
gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki sposób by
niebyły widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25%
powierzchni użytkowej zabudowy działki,
c) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i
urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z
przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć
stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i
środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej
(ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego
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(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego,
d) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i
urządzania terenu:
1. wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy
nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych plus
poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 10m licząc od poziomu
terenu (najniższego) do szczytu kalenicy, dachy o
symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne
wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi
materiałami o fakturze dachówkopodobnej,
2. bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie
zabudowy o charakterystycznych cechach regionalnych,
3. ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci
dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym
(dopuszcza się dachy wielospadowe),
4. dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie
w budynkach gospodarczych lub towarzyszących,
5. dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym
utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy)
maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część
należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń
ozdobna, ogrody itp.),
6. w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług
wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie
własności
miejsc
postojowych
dla
samochodów
użytkowników stałych i przebywających okresowo.
§ 6.
Zasady rozwoju i funkcjonowania układu komunikacyjnego:
Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną w zakresie
komunikacji (drogi wraz z urządzeniami pomocniczymi) i
wprowadza się ich następującą klasyfikację funkcjonalną:
KDPJ – ciągi pieszo-jezdne, wśród zabudowy mieszkaniowej
istniejącej i projektowanej, odpowiadające parametrom dróg
pożarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu pojazdów
straży pożarnej i obsługi komunalnej,
1) szerokość w liniach rozgraniczających = min 5m,
2) szerokość jezdni utwardzonej = min 3,5m,
3) minimalne promienie skrętu = 11m na łuku zewnętrznym
W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się:
1) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej,
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach
określonych w przepisach szczególnych, w
oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne uzgodnione z
zarządcami dróg,
3) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej
(przystanki, zatoki autobusowe),
4) lokalizację nie ograniczających bezpieczeństwa ruchu reklam,
obiektów małej architektury,
5) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub
poszerzenia do docelowych parametrów istniejących
ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania
terenów, bez możliwości wprowadzania trwałych
obiektów budowlanych, uniemożliwiających docelową
realizację ustaleń planu,
6) lokalizację ścieżek pieszo-rowerowych.
§ 7.
Zasady rozwoju infrastruktury technicznej:
1.Docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie liniowe elementy
infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami,
poza przyłączami do poszczególnych obiektów, powinny być
usytuowane pod ziemią (linie elektryczne niskiego i średniego
napięcia i telefoniczne wyłącznie kablowe) z wyłączeniem
trafostacji oraz znajdować się w liniach rozgraniczających dróg i
ulic lub innych przestrzeni publicznych. W sytuacjach szczególnie
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uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa
dopuszcza się przeprowadzenie sieci poza układem ulic.
2.Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury
technicznej określa się następująco:
1)zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych, usługowoprodukcyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej – rozdzielczą sieć
wodociągową należy prowadzić w terenie zabudowanym lub
przewidzianym do zabudowy w liniach rozgraniczających dróg
oraz na terenach nie przewidzianych pod zabudowę, zgodnie z
obowiązującymi przepisami szczególnymi, ze szczególnym
uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów
przeciwpożarowych,
2)kanalizacja sanitarna:
a) realizacja systemem grawitacyjno- tłocznym do sieci miejskiej
(przewody prowadzone w liniach rozgraniczających ulic),
b) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków kanalizacji
sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu z
właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie
zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej
modernizacji,
c) ustala się zakaz lokalizacji bezodpływowych zbiorników na
nieczystości płynne (szamb) w zabudowie mieszkalnej,
produkcyjnej i usługowej dla terenów skanalizowanych,
3)kanalizacja deszczowa-prowadzone w liniach rozgraniczających
ulic, odprowadzenie wód opadowych za pomocą istniejących lub
projektowanych kolektorów, do istniejących rowów (za zgodą ich
zarządcy),
a)bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie oczyszczonych
ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów,
b)określa się konieczność podczyszczenia wód opadowych z
substancji ropopochodnych i innych szkodliwych, pochodzących z
terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia, przed ich
odprowadzeniem do odbiornika, zaś w przypadku zastosowania
powierzchni częściowo utwardzonych należy odpowiednio
zabezpieczyć środowisko gruntowo- wodne przed infiltracją
zanieczyszczeń,
4)zaopatrzenie w gaz – siecią rozdzielczą, prowadzoną w liniach
rozgraniczających ulic, na terenach przeznaczonych pod
zabudowę i użytkowanych rolniczo,
a) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków sieci gazowej
(maksymalnie
średniego
ciśnienia)
poza
liniami
rozgraniczającymi ulic, w uzgodnieniu z właścicielami
nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad
dostępności w sytuacjach awaryjnych lub w celu modernizacji
sieci,
b) wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia postuluje się utworzenie
obszaru ograniczonego użytkowania o szerokości 70m (po 35m
od osi linii w obu kierunkach),
c) ustala się postulowaną strefę ochronną od gazociągu
wysokiego ciśnienia przebiegającego przez teren opracowania
wynoszącą minimum 15m dla obiektów zabudowań
gospodarczych. Lokalizacja w/w obiektów w bezpośrednim
sąsiedztwie postulowanej strefy wymaga każdorazowo
uzgodnienia z zarządcą sieci
5)elektroenergetyka – zasilanie istniejącą siecią napowietrzną
niskiego napięcia,
a) adaptuje się istniejące stacje transformatorowe, z
dopuszczeniem możliwości ich modernizacji lub likwidacji,
b) zaleca się kablowanie istniejących odcinków sieci
napowietrznych w przypadku kolizji z projektowaną zabudową
oraz w rejonach intensywnej istniejącej i projektowanej
zabudowy, po uzgodnieniu z zarządcą sieci,
c) ustala się przebiegi lokalnych linii elektroenergetycznych na
terenach przewidzianych pod rozwój zabudowy – w liniach
rozgraniczających dróg i ulic, oraz poza pasem drogowym,
d) sieci wysokiego napięcia w strefach zabudowy mieszkaniowej
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jako skablowane,
e) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości
zabudowy od istniejących i projektowanych linii
elektroenergetycznych,
f) wzdłuż linii elektroenergetycznej o napięciu 220kV ustala się
strefę ochronną o szerokości 70m (po 35m od osi linii w obu
kierunkach),
g) wzdłuż linii elektroenergetycznej o napięciu 110kV ustala się
strefę ochronną o szerokości 47m (po 23,5m od osi linii w obu
kierunkach),
h) dopuszcza się przebudowę istniejącej linii o napięciu 220kV na
linie o napięciu 400kV, względnie na linię wielotorową,
wielonapięciową,
6)telekomunikacja – kanalizacją kablową prowadzoną w liniach
rozgraniczających ulic (w pasie chodnika),
7)gospodarka odpadami – stałe odpady bytowo-gospodarcze
gromadzone w szczelnych pojemnikach i kontenerach
zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich
systematycznego wywozu na zorganizowane gminne wysypisko
odpadów komunalnych. Gospodarka odpadami powinna się
odbywać zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. O odpadach (Dz.
U. Z 2001 r. Nr 62, poz.628 ze zmianami),
§ 8.
1. Na terenie objętym opracowaniem planu ustala się obowiązek
zapewnienia funkcjonowania istniejącej sieci drenarskiej.
2. Wzdłuż cieków wodnych ustala się obowiązek zachowania
trzech metrów strefy wolnej od zainwestowania i zieleni
wysokiej w celu zapewnienia możliwości zapewnienia prac
konserwacyjnych odpowiednim służbom melioracyjnym.
§ 9.
Zasady zagospodarowania terenów i obiektów podlegających
ochronie:
1) strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego jako teren
historycznych przedmieść, obszar południowo- zachodni
miasta, teren dawnego założenia klasztorno- szpitalnego a
także teren portu:
a) w obszarze strefy nie ma obowiązku opiniowania czy
uzgadniania wszystkich inwestycji. Ochronę krajobrazu na tym
obszarze
pozostawia
się
w
kompetencjach
służb
architektonicznych i urbanistycznych w mieście.
b) działania konserwatorskie zmierzają do ochrony atrakcyjnej
sylwety miasta z głównych szlaków komunikacyjnych.
Wysokość realizowanej nowej zabudowy nie może zakłócać
sylwety historycznego ośrodka miejskiego- wysokość, bryła i
kubatura nie mogą przesłaniać panoramy miasta ani nad nią
dominować.
c) winien być zachowany historyczny układ dróg ul. Kościuszki,
Świerczewskiego, Lipowa oraz tworzona w ciągach tych ulic
zabudowa mieszkaniowa oraz budynki użyteczności publicznej
powinna posiadać wysokie architektoniczne wymagania
estetyczne.
d) należy dążyć do odtworzenia lub zachowania historycznych
nawierzchni ulic i placów.
e) należy zachować historyczny układ zieleni w formie szpalerów
drzew wzdłuż ulic; zaleca się poddanie szczególnym
wymogom estetycznym ogródków frontowych oraz ogrodzeń
posesji.
f) nowa, uzupełniająca zabudowa i jej intensywność winna by ć
dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w
zakresie skali i ukształtowania brył budynków w ramach
współistnienia elementów kompozycji współczesnej i
historycznej.
g) ochronie podlega układ urbanistycznych osiedli w zachodniej
części miasta (przebieg dróg i układ działek).
h) nowa zabudowa powinna być realizowana w ramach
kameralnych osiedli o intensywności zabudowy zbliżonej do
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osiedli istniejących do trzech kondygnacji z poddaszem.
§ 10.
Szczególne zasady zagospodarowania wynikające z potrzeby
ochrony środowiska przyrodniczego:
1. wszelka działalność w obrębie terenu objętego planem winna
respektować obowiązujące przepisy szczególne dotyczące
ochrony i kształtowania środowiska,
2. bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie oczyszczonych
ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz
gruntów,
3. uciążliwość prowadzonej działalności w zakresie emisji hałasu,
wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złowonnych
oraz nie jonizującego promieniowania elektromagnetycznego,
nie może powodować przekroczenia granic własności terenu na
jakim jest lokalizowana,
4. dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko wymagane jest przeprowadzenia postępowania w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
5. zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i
urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z
przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć
stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i
środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej
(ponad 4 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego,
6. na terenie objętym planem dopuszcza się wszelkie działania na
rzecz poprawy stanu środowiska niezależnie od tego czy są one
bezpośrednio związane z ustaloną funkcją tereny.
Zgodnie z ustaleniami planu – Uchwała Nr LXXXI/404/10:
§1
Paragraf 7 punkt 2 podpunkt 2 lit. c uchwały Rady Miejskiej w
Ścinawie nr XLIII/273/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku otrzymuje
następującą treść:
„c) dopuszcza się budowę bezodpływowych zbiorników na
nieczystości płynne (szamb), na terenie działek położonych na
terenach nie skanalizowanych, ale tylko do czasu budowy sieci
kanalizacyjnej,”
§2
Do paragrafu 2 punktu 1 uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie
nr XLIII/273/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. dodaje się podpunkt
16 i 17, które otrzymują następującą treść:
16) Za teren nie skanalizowany rozumie się działki, dla których
nie stworzono warunków do podłączenia do urządzeń
kanalizacyjnych.
17) Za tereny skanalizowane rozumie się działki, dla których
stworzono warunki do podłączenia do urządzeń kanalizacyjnych.
§4
Pozostałe ustalenia uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie nr
XLIII/273/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku wraz z załącznikami
(w tym z rysunkiem planu) pozostają niezmienione.
Załącznikami do niniejszej uchwały są :rysunek planu
( zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr
XLIII/273/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.) stanowiący załącznik
nr 1. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z
przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2
rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowiące załącznik nr 3.
§5
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ścinawie nr
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LXXIV/349/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.
§6
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi
Ścinawy.
§7
Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XC/286/2014 Rady
Miejskiej w Ścinawie z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa, działki nr 376/13, nr
376/14, nr 376/15 , nr 376/16 obręb 2 miasta Ścinawy
zlokalizowane są na terenie oznaczonym na rysunku Studium
jako MN – projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej
( wszystkich typów w tym zabudowy zagrodowej ) z
dopuszczeniem usług. Działki położone są w strefach K - ochrony
krajobrazu i OW – obserwacji archeologicznej.
1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości, opisanej wyżej, przeznaczonej do sprzedaży z równoczesnym ustanowieniem na
nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i 376/17 obr.2 miasta Ścinawy nieodpłatnej służebności drogowej
przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 3 m. na rzecz nieruchomości nr 376/15 obr.2 miasta Ścinawy, w celu
zapewnienia dostępu do drogi publicznej, odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015r. o godzinie 10 00 w lokalu nr 20 w
Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa Rynek 17 59-330 Ścinawa.
2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem lub gotówką, w pieniądzu wadium
w wysokości 5% ceny wywoławczej nieruchomości ustalone na kwotę 205, 55 zł. na konto Urzędu Miasta i Gminy
Ścinawa w Banku Spółdzielczym we Wschowie oddział w Ścinawie 52 8669 0001 2035 0351 9390 0005, z tym, że
środki pieniężne winny być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa najpóźniej w dniu 3 czerwca 2015r. Dowód
wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Osoby fizyczne winny stawić się na przetarg osobiście, z dowodem osobistym (dowodami osobistymi w przypadku
małżeństwa) i dowodem wniesienia wadium. Osoba prawna winna przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji
przetargowej do wglądu umowę spółki, uchwałę organu właściwego spółki zezwalającą na nabycie konkretnej
nieruchomości(nr geod. obręb geod.), wyciąg z właściwego rejestru handlowego z ujawnionymi osobami, które
upoważnione są do składania oświadczenia woli w imieniu spółki., dowód wniesienia wadium. Pełnomocnicy winni
okazać się pełnomocnictwem notarialnym i dowodem tożsamości.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
5. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i
terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, w celu zawarcia umowy
notarialnej, Burmistrz Ścinawy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
6. Jeżeli uczestnik przetargu nie wygra przetargu, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu,
jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
7. Cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku
przetargu. Cena ta, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, gotówką
lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa Rynek 17 59-330 Ścinawa w Banku Spółdzielczym we
Wschowie oddział w Ścinawie Nr 09 8669 0001 2035 0351 9390 0003, z tym, że środki pieniężne winny być na koncie
Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.
8. Koszty związane ze wznowieniem i stabilizacją granic pokrywa nabywca. Nabywca ponosi także koszty związane z
przeniesieniem prawa własności do nieruchomości, ustanowieniem służebności, oraz ujawnieniem tych praw w księdze
wieczystej.
9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu przez właściwy organ z ważnych powodów.
10. Właściciele gruntu uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy
opłat adiacenckich, jeżeli urządzenia te zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi.
11.Informuje się, że nieruchomość nr 376/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy o pow. 0, 0025 ha jest przeznaczona do
sprzedaży. Sprzedaż nastąpi z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i
376/17 obr.2 miasta Ścinawy nieodpłatnej służebności drogowej przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 3 m. na rzecz
nieruchomości nr 376/15 obr.2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
12. Cywilnoprawna umowa sprzedaży jest odpłatną dostawą towaru-gruntu i podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca
2004r.o podatku od towarów i usług ( t.j.Dz.U.z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Do ceny sprzedaży nieruchomości
uzyskanej w wyniku przetargu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% od ceny uzyskanej w wyniku przetargu,
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zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1, art.7 ust.1 w związku z art.41 ust.1 powołanej wyżej ustawy. Podatek uiści nabywca przed
zawarciem umowy notarialnej, gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa Rynek 17 59-330
Ścinawa w Banku Spółdzielczym we Wschowie oddział w Ścinawie Nr 09 8669 0001 2035 0351 9390 0003, z tym, że
środki pieniężne winny być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy
notarialnej.
13. Szczegółowych informacji udziela się w lok. Nr 20 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w
godzinach pracy Urzędu pod nr tel.(76)8412605.
14.Wyznaczony na dzień 29 kwietnia 2015r. przetarg ustny nieograniczony nie doszedł do skutku z powodu braku
uczestników przetargu.
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