
Urz^d Gminy Ostrowek, dnia 2017 - 11 - 09
98-311 Ostrowek

pow. wielunski, wojJodzkie
tel./fex 43-8415026. 8415023

O G L O S Z E N I E

Wojt Gminy Ostrowek oglasza drugi nieograniczony przetarg ustny na nizej wymienion^ nieruchomosc:

Lp. Nr
dziafki

Polozenie Pow.
wha

NrKW Opis
nieruchomosci

Przeznaczenie
w planie

zagospodarowania
przestrzennego

Cena

1. 420 Nietuszyna 0,1800 SR1W/00078279/0 Nieruchomosc gruntowa, niezabudowana,
nieogrodzona; ksztaft zblizony do
wydluzonego prostok^ta, dojazd i dostep do
dzialki z dwoch stron /od drogi krajowej
i od pola/; infrastruktura n/pelna podziemna
/linia wodoci^gowa w drodze oraz linia
energetyczna w dziake/;
w Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego
oznaczona jako tereny zabudowy istniej^cej;
ze wzgledu na zaprojektowan^ na dziatce
przepompowni? sciekow od strony pol
nabywca nieruchomosci zobowi^zany bedzie
do udost^pnienia gruntu w celu wykonania
niezbednych prac budowlanych oraz wejscia
na teren w celu wykonywania niezbednych
prac konserwacyjnych; do 30 wrzesnia 2017
r. nieruchomosc pozostawala w dzierzawie
i byla wykorzystywana w sposob rolny

brak planu 28 720,50 zl
brutto
723 350 zl
+23% VAT/

Przetarg odbedzie sie w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 10°° w Urz^dzie Gminy w Ostrowku w sali narad.
Warunkiem przystajiienia do przetargu jest wplacenie wadium w gotowce w kasie Urzedu Gminy do godz. 14°° lub na
konto nr 55 9256 0004 6800 0156 2000 0110 Rejonowy Bank SpoWzielczy w Lututowie o/Ostrowek, w wysokosci
5 700 zl, najpozniej do dnia 08 grudnia 2017 r. Za date wniesienia wadium uwaza sie wpfyw srodkow pienieznych na
rachunek Urzedu Gminy w Ostrowku.



Uczestnicy przetargu zobowiazani s^ przedstawic Komisji Przetargowej nastejmj^ce dokumenty;

• osoby fizyczne - dokument tozsamosci,
• osoby fizyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza_ - zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej

lub umow§ spolki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesi^cy) odpis z KRS, w przypadku podmiotow, na ktore
przepisy ustaw nakladaj^ obowiazek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru S^dowego.

Uczestnicy biora^ udzial w przetargu osobiscie lub przez peinomocnika. Pelnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego.

Osoby pozostaj^ce w zwiazku malzenskim i posiadaj^ce ustroj wspolnosci majatkowej biora^ udzial w przetargu osobiscie
lub okazuja_ oswiadczenie wspolmalzonka, iz wyraza on zgod$ na nabycie nieruchomosci be^cej przedmiotem przetargu,
po cenie wylicytowanej przez wspolmalzonka przystejmj^cego do przetargu.

Osoby przyst^puj^ce do przetargu zobowiazane b^d^ do zfozenia oswiadczenia:

• o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gmin? Ostrowek w zwiazku z przetargiem na sprzedaz
nieruchomosci /art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.
U. z2016r.poz.922);

• ze znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnosza^ z tytutu stanu przedmiotu przetargu zadnych zastrzezeri.

Nieruchomosci sprzedawane sq na podstawie danych z ewidencji gruntow, a wznowienie i okazanie granic nast^puje na
koszt i staraniem nabywcy.

Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie przystajii bez usprawiedliwienia do podpisania umowy notarialnej
organizator przetargu moze odstapic od zawarcia umowy, a wplacone wadium ulega przepadkowi.

Organizator zastrzega sobie prawo odstajnenia od przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Szczegolowe informacja mozna uzyskac w Urz^dzie Gminy w Ostrowku pokqj nr 14 lub telefonicznie pod numerem
/43/ 84 15 023 lub /43/ 84 15 026 wew. 127.

Ogloszenie zostalo zamieszczone na stronie www.ostrowek.bip.gmina.pl oraz www.ostrowekgmina.pl. a takze na tablicy
ogloszen Urz^du Gminy w Ostrowku.


