
ogłoszenie

zEodńę z aft27, aI-28 ust12, alL 35 u§tli 2, alt.37 u§tl, art.38, aTt.40, ań.Ę, art.6,1 uś,| i2pkt 1, arŁ7o u§t,l ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 roku o go§pod8lc€ nie-ńooloscŃ 1t"Ń jedn. Dz.lJ. z 2ol0 r, Nt l02, poz. 65lzr m\), na podstawie § 3,4,13 Rozporządzeiria Rady

M6sbów z dniia 14 vrz€śnia 20oa roń w §prdvyię sposobu i trybu Fz€Fol.,adzania przetargów oraz rokowań na zblrcie nienróomości @. U,

z2o04 t,Ńt 2o,I,poz. 2108 ze nr.), UchwaĘRady óniny Dąblorłla zięlo,,ĄNr 23ŃD9 zclni,ą 30,06,1999 r, oraz zarządzenięm wójta Gniny

Dąbroł'a Zielona Nr 00501158lż012 z &ia29 rrreaoa2012 r,

Wójt Gminy Dłbrowa Zielona

podej€ do publicrmej wisdomości, źć o98§Za nieograniczony przetarg u§tny na §piz€drż nieruchomości

1. Wykaz działek:

Opis nieruchomości i przeznaczenie w
pranre

Wartość. zł
z nodatkiem VAT 23oń do
te'renu mieszkaniowego

polożeniePowierzchnia,
ha

oznaczenie
nieruchomości

SoborzyceCZlMl000373801722312
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przetarg odbędzie się w budynku urzędu Gminy Dąbrowa zielona, sala nr 108 w dniu 22 mala 2O!3 r.,o godz. 1000

Dztałka o Ksztalcle reguarnym,
nołożona oomiędzy dwoma qrggąłTll:
^sminną i ÓowialoŃą. Teren działla,.
iównv. -W części oznaczona symbo lem
MN.U- teren żabudowy mieszkanroweiffi:ó- ióróńżi6uaowv ńiesźkaniowej
iednorodziwrci z usfugamr a w częscl
'ońaczona syńbo lem1 R- tereny
rolrucze.

CielętnikiCZIW00049775l0

zi.l"r,rń.I. 
"r 

108 w dniu 22 maia 2013 r., o godz.

4.

i Nieruchomości te są własnością Gminy Oąbro*a Zielona z siedzibą przy ul, Plac Kość,uszd, 31" 42_26ś oąbrowa Zielona, NlP 949_06_L5_25o,

REGoN t5L3979o2.

z8odnie z miejscowym planem za8ospodarowania przestrzennego dlai

a) mlejscowości cielętniki uchwalonym w dniu zs wneśnia 2009 roku , uchwaĘ Nr |e\!l27Llog Rady Gminy Dąbrov'a zielona dŻialka

oznaczona nr ewidenc,ylnym 75213 żnajduie się na terenie oznaczonym symbolem U, MN - tereny zabudowy jednorodźinnej z usługami w a

częścioznaczona symbolem 1R -tereny rolniczą

b) miejscowości Sobozyce uchwatonym w aniu zg września 2oo9 roku , uchwałą Nr :xx}(,rlz2llog Rady Gminy Dąbrowa zielona dŻialka

oznaczonanrewidencyjnym223/2znajdujesięnaterenioŻna@onymsymbolemMN,U_tergnzóudołymieszkauiołcjjertnororŁinnej
z usługami.

cena wywoławcza nieruchomości Wynosi:

Nr ewidencyjny
działki

Cena wywoławcza, zl

223/2 15 035,00

75213 22Lo6,00

5. Nieruchomości wolne są od obclążeń,

6.opłatynotarialneisądowezwiązaneŻzawarciemumowysprzedażywformiealdunotarialne8ooraŻkosztywskazanlagranlcnieruchomośclprŻeŻ
uprawnlone8o 8eodetę W całości ponosl nabywca nieruchomości,
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7,

8.

wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy urzędu Gminy

nr 47 8276 LoL3 2lo:-o0o0 0013 0001 z dopiskiem ,,wadium _ działka nr"",

Wadium ustala się w wysokości:

prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Koniecpolu O/Dąbrowa Zielona

Nr ewidencyjny
działki

Wadium, zł

223/2 752,oo

752/3 1106,00
atora przetargu, w terminie do 19 maia 2Ot3 r.

za dzleń wpiatywadium uważa się dzień wŃwu środków pieniężnych na ra,hunek Urżędu Gminy,

wadlum zwraca się niezwłocznie po odwotaniu lub zamknięclu przetaĘu, jednak nie później niż przed uŃwem 3 dni od dnia: odwolania prretaĘu,

zamknięcia pnetaĘu, unieważnienia przetar8u, zakończenia przetaĘu Wynikiem negatywnym,

12. Wadium wniesione prżez uczestnlka, który przetar8wy$ał, zalicza się na pocżet ceny naĘcia nierllchomoŚci,

13. Wadium przechodzi na wlasność organlzato," p,.J"rgu *, p,.yp"dku uchylenia slę oferenta, który przetarg Wygral, od podpisania umowy sprzedaŻy

lub żaden z uczestnikóW przetargu nie z8łosi postąpienia ponad cenę Wywoławczą,

14. Wysokość postąpienia ustalono nie niżsą niż 1% ceny wywolaw,żej iokreślono:

Nr ewidencyjny
działki

Postąpienie, zł

223lż 151,00

752/3 22ż,o0

dgĘdrin po"d.lotu .pnedaży można dokonywać codziennie,

ńnizator zastrżega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetaĘu, prżed jego rozpoczęclem, bez podania pEyĆŻyny'

WójtGminyzawiadomiosobęustalonąjakonabywcanieruchomościomiejscuiterminiezawarciaumowysprzedaży(najpóźnlejWciągu2ldnlod
rozstrzy8nięcia przetar8u).

18. szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz przetar8u można uzyskać w urzędzie Gminy Dąbrowa zielona z siedzibą

ul. Plac Kościuszki 31 ,42,265 DąWowazielona, pokój nr 15, Te|,034 3555 018, WeW, 29,

Wójt Gminy Dąbrowa Zielona

9.

10.

1_1.

15.

16.

L7.

Dąbrowa Zielona , L9.04.2OL3 r- Jń


