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WOJT GMINY KOLBIEL
OGLASZA

III PRZETARG USTNY NIEOGRANTCZONY
na sprzedaz nieruchomosci gruntowej niezabudowanej

Na podstawie art.30 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz.U.z200l r . N r 142, poz. l591 zp6zn. zmianami),art. 28 ,art. 38oraz art.40 ustawy
zdnia2l sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomosciami/Dz.U. z 2 0 l O r . N r 102, poz.651 z

p6zn. zm./, g l3 Rozporza_dzenia Rady Ministr6w z dnia l4 wrzesnia 2004 r w sprawie sposobu
przeprowadzania przelarg6w na zbycie nieruchomosci stanowia^cych wiasnosc Skarbu Panstwa
lub wtasnosc Gminy/Dz U. z 2004 r. Nr207, poz.2108z p6zn. zm / oraz Uchwala^Rady Gminy
Nr XXX II /l93/2010 , z dn. 25 czerwca 20lO r . , Nr VIII/40/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
Przedmiotem sprzedazy sa^ nieruchomosci potozone na terenie gminy Kolbiel zamieszczone w
wykazie niemchomosci przeznaczonych do sprzedazy z dn ia2 ] wrzesnia 20l l r.
opublikowanych w spos6b zwyczajowo przyj^tych tj. na tablicy ogloszen w tut. Urz^dzie oraz
na stronie internetowej ; www.K.olbiel.bipgminy.pl.
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Pnlnicnie
i i i i i i t i ! n > i i i i i M i

Borkow

Wladzin

nr
dziulki

308

77

Nr
ksifgi wieci.

00060041/3

Dec. Woj. Nr
783/04

I I / I I ; I L / .

l l / i , i l l , l

ZR

MRi
RP

pow.
tl/.ii>lki

(m')

t0500

16.S(IO

craa
wywotawcza

101.129,37zl.

163.617,80zl

W tym
VAT

23%

23%

Wymaganc
wadium

10.113,00zl.

16-362,00 zl.

opis nier jchiimoSti

Terenj rckreacyjn(
z ()GpuS2Czenietii
/,l!)ll<l(llM

)ctniskuwcj.
Zabudowa
/.agrodowa 2()00m
grunty rolne
14.800m^

niin.
[if)N(4pieiiic

1000,00 zl

1600,00 zl

Do zaoferowanej ceny zostal wliczony podatek VAT zgodnie z obowii(zujiicymi przepisami.
Nieruehomosc jest wolna od wszelkich roszezeh i praw os6b trzccich.

I przetarg pr/,eprowadzono w dniu 21 listopada 2011r., zakonezyt si? wynikiem negatywnym
II przetarg przeprowadzono w dniu 30 stycznia 2012 r., zakonczyl sig wynikiem ncgatywnym

Przetargodb^dziesi^wdniu l O m a j a 2 0 1 2 r . o godz.l2-ej
w siedzibieLJrz$du Gminy Kolbiel, ul. Szkolna l ,sala nr 13.



Wadium w wysokosci 10% ceny wywolawczej
nalezy wptacic do dnia 07 maja 2012 r. do godz.l5 -ej na konto
BS Mihsk Mazowiecki o/Kotbiel 19 9226 0005 0055 0808 2000 0010.
Wadium wpiacone przez uczestnika, kl6ry wygra przctarg, zaliczone zostanie na poczet
ceny nabycia nieruchomosci.

Zwrot wadium uczestnikowi, kt6ry przetargu nie wygral, nastepuje
niezwlocznie, nie p6zniej niz 3 dni od dnia rozstrzygni$cia przetargu,
zgodnie z ustawa_o zam6wieniachpublicznych.

Przetarg b$dzic wazny, bez wzgkjdu na liczbg uczestnik6w, jezeH chociaz jcden
uczestnik zaofcru]e co najmnicj jedno postapienie powyzszej ceny wywolawczej.
Zastrzega si^ prawo odwo)ania przetargu bez podania przyc/yny.

Jczeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie dokona wplaty eale.j naleznej
kwoty z tytulu nabycia lub nie stawi sic be/ usprawiedliwienia w miejscu i terminie /awarcia
umowy, podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu mo/,e odstijpit'od zawarcia
umowy, a wplacone wadium nie podlega zwrotowi.

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

Nab_ywca mer_u_cho_mQSci_ponosi kos/ty notariajne^

Wy/,nacza si? ierminy udostqpnienia nieruchomosci
w dniach : 08 maja 2012 r. /wtorek/ w godz. 12 - 15 -ej

O9maja 2012r. /sroda/ wgodz. 12- 15-ej

Ogtoszenie podlega podaniu do public/nej wiadomosci poprzez m. in. wywieszenie na tablicy
ogloszeA w micjscowosci polozonej nieruchomosci przeznaczonej do sprzcdazy na stronie
intcrnetowej : www.Kolbiel.biuletyn.net oraz na tablicy ogloszeh Urzfdu Cminy Kolbiel.

Dodatkowe informacjc na temat zbywanej nieruchomosci ora/ warunk6w
przetargu mozna uzyskac w Urzedzie Gminy -pok6j nr 24 , tel.(25)757-39-92 w 113.

Kolbiel dnia 16 .04. 2012 r.
yta


