OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Pielgrzymka
oraz położonych na jej terenie, przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka:
Lp

1.

2.

3.

Położenie
nieruchomośc
i

Jastrzębnik

Pielgrzymka

Nowa Wieś
Grodziska

Nr działki pow.

66/4
0,0745 ha
B-Ps-II
zabudowana
338/2
0,1668 ha B-RIIIb
zabudowana
428/14. 0,1092 ha
ŁIV
niezabudowana

Nr księgi
wieczystej

Cena
wywołania

Data
przetargu

Wadium

Godzina
przetargu

Płatne
do dnia

21.06.2012 r.
LE1Z/00043133/1

LE1Z/00015346/2

LE1Z/00014466/2

10 000 zł

40 000 zł.

160 000 zł.

23 000 zł
netto

godz. 1000

19.06.2012

21.06.2012 r.

20 000 zł

godz. 1030

19.06.2012

21.06.2012 r.

2 300 zł

godz. 11

00

Sposób
zapłaty

19.06.2012

Opis nieruchomości

gotówka

Działka jest zabudowana
budynkiem mieszkalno –
gospodarczym o pow. 159,30 m2

gotówka

Działka położona jest w centrum
miejscowości zabudowana
jest budynkiem po byłej
siedzibie Urzędu Gminy

gotówka

Nieruchomość gruntowa
niezabudowana

Przeznaczenie
i sposób
zagospodarowania
MR – teren o przewadze
zabudowy zagrodowej z
dopuszczeniem
mieszkalnictwa, usług i
nieuciążliwego
rzemiosła.
U – teren koncentracji
usług
MN – przeznaczonym
pod budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne.

Wadium należy wnieść nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 16 kwietnia2012 r. - przy wpłacaniu wadium należy
podać numer i położenie nieruchomości. O możliwości uczestnictwa decyduje data wpływu wadium na konto Sprzedającego. Dowód wpłaty
wadium należy przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. Po rozstrzygnięciu przetargu wadium zwracane jest bezwzględnie na konto
wpłacającego bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg.
Wpłacone wadium podlega:
a) zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
b) przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez
organizatora przetargu,
c) zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają w terminie 3 dni po przetargu.
Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Przed przystąpieniem
do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena
sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
„Regulamin” przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pielgrzymka dostępny jest w siedzibie Urzędu
Gminy pokój 13, oraz w okresie publikacji ogłoszenia na stronie internetowej www.pielgrzymka.bip.net.pl
Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub odwołania przetargu na każdym etapie postępowania poprzedzającym zawarcie
umowy sprzedaży nieruchomości.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 13, telefon 076 8775 013 wew.106.
Pielgrzymka 18.05.2012 r.

