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«^uIsWS w^lddzki O G L O S Z E N I E
-8415026 8415023 ==========

ojt urnmy^ustrowek oglasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na nizej wymienion^ nieruchomosc:

Lp.

1

Nr
dziaiki

1108/4

Polozenie

Okalew

Pow.
w ha

0,1200

Nr ksi^gi
wieczystej

SR1W/00 11 5965/8

Opis nieruchomosci

Nieruchomosc gruntowa,
niezabudowana, nieutwardzona;
ksztah nieregularny; pfaskie
uksztahowanie terenu; dostep do
nieruchomosci zapewnia droga
publiczna o nawierzchni asfaltowej;
mozliwosc podl^czenia do sieci
energetycznej, wodoci^gowej i
telefonicznej;
w Studium Uwarunkowan i
Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego oznaczona jako
tereny zabudowy zagrodowej i
mieszkaniowej jednorodzinnej;

Pr/eznaczenie
w planie

zagospodarowania
jrzestrzennegp^
brak planu

Cena

ISOOOzl
(zw. z
VAT)

Przetarg odbedzie sie w dniu 8 czenvca 2020 r. o godz. 10°° w UrzexJzie Gminy w Ostrowku w sali narad.
Warunkiem przystapienia 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 Spofdzielczy w Lututowie o/Ostrowek, najpozniej do dnia
3 czenvca 2020 r. Za date wniesienia wadium uwaza sie wp-ryw srodkow pienieznych na rachunek Urzedu Gminy w Ostrowku.
Wadium wynosi 3 600 zl.

Uczestnicy przetargu zobowi^zani sa przedstawic Komisji Przetargowej nastepuj^ce dokumenty:

• osoby fizyczne - dokument tozsamosci,



• osoby fizyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza - zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej
lub umowe spoiki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesiecy) odpis z KRS, w przypadku podmiotow, na ktore
przepisy ustaw nakladaja obowiazek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego.

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

Osoby pozostaj^ce w zwiazku malzenskim i posiadajace ustrqj wspolnosci majatkowej biora udzial w przetargu osobiscie
lub okazuja oswiadczenie wspohnalzonka, iz wyraza on zgode^ na nabycie nieruchomosci bedacej przedmiotem przetargu,
po cenie wylicytowanej przez wspolmalzonka przystepujacego do przetargu.

Osoby przystepujace do przetargu zobowiazane b^da do zlozenia oswiadczenia:

• o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gmine^ 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.
z 2019 r. poz.1781, z pozniejszymi zmianami.);

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

Nieruchomosci sprzedawane sa na podstawie danych z ewidencji gruntow, a wznowienie i okazanie granic nastepuje na koszt
i staraniem nabywcy.

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

Organizator zastrzega sobie prawo odstapienia od przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Szczegolowe informacja mozna uzyskac w Urzedzie Gminy w Ostrowku pokoj nr 14 lub telefonicznie pod numerem
/43/84 15 023 lub /43/ 84 15026wew. 127.

Ogloszenie zostafo zamieszczone na stronie www.ostrowek.bip.gmina.pl oraz www.ostrowekgmina.pl a takze na tablicy
ogloszeri Urzedu Gminy w Ostrowku.


