
SprzedaŜ nieruchomości 
 

W dniu 15 lutego 2012 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony oraz rokowania, których 
przedmiotem będzie sprzedaŜ następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy 
JeŜów Sudecki: 
 
W trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego proponowane są: 
 
1. działka budowlana niezabudowana w JeŜowie Sudeckim na ul. Zachodniej nr 103/1 o 
powierzchni 1768 m2 

 

                                         

2. działka budowlana niezabudowana w JeŜowie Sudeckim ul. Południowa nr 103/2 o 
powierzchni 1985 m2 

 

                                     

3. działka budowlana niezabudowana w Dziwiszowie nr 664 o powierzchni 8448 m2 

 

    

Działka
nr 664

                        

 
 
 
 



4. działka budowlana niezabudowana w Siedlęcinie ul. Górna nr 522 o powierzchni 1000 m2 

 

        

Działka
nr 522

                            

 
W trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego proponowane są: 
 
1. działka budowlana niezabudowana w Siedlęcinie na ul. Ogrodowej nr 112/6 o powierzchni 
6900 m2 

 

                                         

2. działka budowlana zabudowana w Siedlęcinie ul. Górna nr 622/3 o powierzchni 550 m2 

 

                                               

Natomiast w trybie rokowań, w których kaŜdy zainteresowany będzie mógł 
zaproponować swoją cenę, oferowane są nieruchomości budowlane połoŜone w Siedlęcinie, 
Janówku i Płoszczynie: 
 
1. działki budowlane w Siedlęcinie – koniec ulicy Płoszczyńskiej, na południowych stokach 
Góry Wapiennej, w sąsiedztwie projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk 
Natura 2000 „Góra Wapienne”. 
 - nr 328/14 o powierzchni 1705 m2 
 - nr 328/15 o powierzchni 1506 m2 

 



                                   
 
2. działka nr 469/46 w Siedlęcinie o pow. 900 m2 – kontynuacja osiedla przy ulicy Topolowej         
 

                                
 
3. działka nr 469/56 w Siedlęcinie o pow. 25418 m2 – duŜa działka z przeznaczeniem na 
osiedle domków jednorodzinnych na południowo-wschodnich stokach wzgórza Wygon 
 

                            
 
4. działki budowlane w Siedlęcinie – kontynuacja osiedla przy ulicy Topolowej 
 - nr 469/45 o powierzchni 900 m2 
 - nr 469/47 o powierzchni 900 m2 
 - nr 469/48 o powierzchni 900 m2 



                

 
5. działka nr 427/11 w Siedlęcinie o pow. 7400 m2 – działka budowlana przy ulicy Polnej. 
 

                      
 
6. działki budowlane w Płoszczynie (środkowa część wsi) 
 - nr 101/6 i 101/7 o łącznej powierzchni 1400 m2 
 - nr 101/9 o powierzchni 1247 m2 
 - nr 101/10 o powierzchni 1093 m2 

 

                                 
 
7. działka nr 67/1 w Janówku o pow. 3700 m2 – działka po starym wyrobisku w ewidencji 
gruntów – kopaliny, w planie miejscowym tereny dolesień 
 

działki nr 101/6, 
101/7, 101/9 i 101/10 



                           
 
Warunki przetargu i rokowań zamieszczone są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy JeŜów 
Sudecki oraz na Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 
www.jezowsudecki.pl w zakładce „Przetargi” poz. 62 i 63. 
Wszelkich informacji o warunkach przetargu udzielają równieŜ pracownicy Urzędu Gminy  
JeŜów Sudecki ul. Długa 63, pokój nr 106, tel. 757132-254, -255, -257 w dniach pracy 
Urzędu w godz. od 7.30 do 15.30.  


