
WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA PIĄTE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ 

NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY  WÓLKA 

 

1)Działka oferowana w  przetargu poło żona jest w obr ębie ewidencyjnym Świdnik Mały 
gm. Wólka,  V Wydział Ksi ąg Wieczystych S ądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi 
dla niej ksi ęgę wieczyst ą pod nr KW LU1I/00172917/5, przeznaczona w miejscow ym 
planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudow ę zagrodow ą.Działka poło żona 
jest w  kompleksie działek budowlanych, przy utward zonej drodze powiatowej Wólka –
Świdnik Du ży (druga linia zabudowy) , blisko szkoła podstawowa , przedszkole,  
ok.2km do granicLublina i Świdnika, ok 3km do portu lotniczego . Działkawolna od 
obci ążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowi ązań. 
Połączenie działki z drog ą publiczn ą odbywa ć się będzie poprzez wydzielon ą w tym 
celu drog ę gminn ą (obecnie gruntowa).  
Dost ępne uzbrojenie dla wszystkich działek to: w, e, g, ks 
Termin zagospodarowania nieruchomo ści to 5 lat od daty zakupu. 
Działka  nr 84/1,pow. 1150 m2 poło żona w obr ębie Świdnik Mały 
cena – 90.000,00zł. netto 
wadium –9.000,00zł. 
 
2)Działka oferowana w  przetargu poło żona jest w obr ębie ewidencyjnym Turka gm. 
Wólka,  V Wydział Ksi ąg Wieczystych S ądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla 
niej ksi ęgę wieczyst ą pod nr KW LU1I/00117953/6, przeznaczona w miejscow ym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod teren ł ąk 9częściowo w obszarze obserwacji 
archeologicznej).Działka poło żona jest w bliskiej odległo ści od osiedla Borek,  
w terenie z niezabudowanym i cz ęściowo podmokłym , przy nieutwardzonej drodze 
gminnej maj ącej poł ączenie z droga krajowa  Lublin-Ł ęczna  . Działkawolna od 
obci ążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowi ązań. 
Dost ępne uzbrojenie dla wszystkich działek to: w, e,  ks , zlokalizowane na działkach 
sąsiednich. 
Termin zagospodarowania nieruchomo ści to 10 lat od daty zakupu. 
Działka  nr 1858,pow. 1000 m2 poło żona w obr ębie Turka 
cena – 6.500,00zł. brutto 
wadium –650,00zł. 
Pierwszy przetarg odbył si ę 24 lutego 2014r.Drugi przetarg odbył si ę 29 kwietnia 
2014r.Trzeci przetarg odbył si ę 10 lipca 2014rCzwarty przetarg odbył si ę 30 września 
2014r 
 
Przetarg odb ędzie si ę dnia 16 stycznia  2015r. o godz .9.00 w siedzibie Urzędu Gminy 
Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22. 
Nieruchomo ści będą licytowane z zachowaniem podanej kolejno ści. 
 
Warunkiem przyst ąpienia do przetargów jest wpłata wadium gotówk ą w podanych 
wyżej wysoko ściach na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1 930 1709 2003 0060 
0095 0016. Wadium winno wpłyn ąć na konto Urz ędu Gminy Wólka  
w nieprzekraczalnym terminie do  13 stycznia2015r. 

  
W wyznaczonym terminie  nie zło żono   wniosków o pierwsze ństwo  w nabyciu  
oferowanych nieruchomo ści .  
Nabywcy nieruchomo ści wyłonieni w  przetargach pokrywaj ą koszty geodezyjnego 
wyznaczenia działki w terenie oraz koszty notarialn e i wieczystoksi ęgowe. 
 



Nabywcy , który w wyznaczonym terminie nie ui ści wylicytowanej ceny powi ększonej 
o 23% podatku VAT oraz nie stawi si ę w wyznaczonym przez Zbywaj ącego miejscu  
i terminie celem zawarcia umowy przeniesienia własn ości nieruchomo ści nie 
przysługuje roszczenie o jej nabycie, a wpłacone wa dium nie podlega zwrotowi.  

• Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 25 tel.751-00-60 w.40w godz.8.00 – 15.00 

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Wólka mo że odwoła ć ogłoszony przetarg.  


