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O G L O S Z E N I E

Napodstawie art. 28 , art. 38 oraz art.40 ust.l pkt 1 ustawyzdnia2l sierpnia 1997 r.
ogospodarce nieruchomosciami /Dz.U. z 20lO r. Nr 102. poz.65l z p6zn. zm./, g ]3
Rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia l4 wrzesnia 2004 r w sprawie sposobu przeprowadzania
przetargow na zbycie nieruchomosci stanowia_cych wtasnosc Skarbu Paristwa iub wlasnosc
Gminy /Dz U. z 2004 r. Nr207, poz.2108z p6zn. zm / oraz UchwaIa_Rady Gminy Nr XXX II
/l93/2010 , z dn. 25 czerwca 20lO r. , Nr VIII/39/2011 ,Nr VII1/40/2011 z dnia 30 maja 20l l r.
Przedmiotem sprzedazy s^nieruchomosci pok>zone na terenie gminy Kolbie( zamieszczone w
wykazie nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy z dnia 21 wrzesnia 2011 r.
opublikowanych w spos6b zwyczajowo przyj^tych tj. na tablicy ogloszeri w tut. Urz$dzie oraz
na stronie internelowej : www.Kolbiel.bipgminy.pl.

W6jt Gminy KoIbiel
oglasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz n/w nieruchomosci
stanowiacej wlasnosc Gminy Kolbiel.

Przedmiotem przetargu s^ nast^pujqce nieruchomoscir
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Nr
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(m')

I0500

16.800

2800

cena
wywolawc/a

I01.129,37zl.

163.6l7,8flzf

14.000,00 zt

w tym
VAT

23%

23%

Wymagane
na<lium

10.113,00zl.

16.362,00zl.

1.400,00 zl

(i[ns nieruchomosci

Tereny rekreacyjm
z dopuszczeniem
zabudowy
letniskovvej.
Zabudotva
zagrodowa 2000m
grunty rolne
I4.800ni^
Crunty rolne

min.
poslapitrniv

1000,00 zl

I600,00zl

140,00zl

Do zaoferowanej ceny zostal wliczony podatek VAT /godnie z obowi^/uj^cymi przepisami.

Przetarg odb^dzie si^ w dniu 21 listopada 201T r. o godz.l2-ej
w siedzibie Urzedu Gminy KotbieI, uI. Szkolna l ,saIa nr 13.

Wadium w wysokosci 10% eeny wywoIawczej
naIezy wpiacic do dnia 18 listopada b.r. do godz. 15 -ej na konto
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Wadium wpiacone przez uczestnika, kt6ry wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet
ceny nabycia nieruchomosci.

Zwrot wadium uczestnikowi, kt6ry przetargu nie wygral, nast$puje
niezwlocznie, nie p6zniej niz 3 dni od dnia rozstrzygni^cia przetargu,
zgodnie z ustawa^o zam6wieniach publicznych.

Przetarg b$dzie wazny, bez wzgl$du na liczbe uczestnik6w, jezeli chociaz jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postapienie powyzszej ceny wywolawczej.
Zastrzega sie prawo odwoIania przetargu bez podania przyczyny.

JezeIi osoba ustaIona jako nabyvvca nieruchomosci nie dokona wplaty cafej nalcinej
kwoty z tytulu nabycia Iub nie stawi si^ bez usprawiedliwienia w niiejscu i terminic zawarcia
umowy, podanyni w zawiadomieniu, organizator przetargu moze odst^pic od zawarcia
umowy, a wplaconewadium nie podlega zwrotowi.

Spisanie umowy sprzedazy winno nast^pic nie p6zniej niz w ci^gu
21 dni od dnia przetargU. (Termin ten mozc uIec zmianie za zgodq stron).

Nabygca nicruchojnoscipcmosikosztynotarmJne .

Wyznacza si? terminy udost^pnienia nieruchomosci
wdniach: I5listopada 20Mr./wtorek/- wgodz.l2 - I 5 - e j

161istopada 2 0 1 l r , /sroda/ wgodz . l2 - i5-ej

Ogloszenie podiega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez ni. in. wywieszenie na tablicy
ogloszeri w miejscowosci polozonej nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy na stronie
internetowej : www.Kolbiel.biuletyn.net oraz na tablicy ogloszen Urz^du Gminy Kolbicl.

Dodatkowe inforraacje na teniat zbywanej nieruchomosci oraz warunk6w
przetargu mozna uzyskac w Urzedzic Gminy -pok6j nr 24 , tel.(25)757-39-92 w 113.

Kolbieldnial4.l0.2011 r.


