
{.'Jrząd Cn-rilr1
42 -2fi5 ijaŁ;rowa Zieiana

i]L\!v. cze tofholvski
w,r:i. śiąskie

tei. 34 ,t55 Sij iii, la; 34 355 5rl 5:]

zEodńe z art.2,1, art,28 ust.li2, art.37 ust,l, art.38, art.39ust. l, Tt_4o, ur.41, art.67 uś.1, ań.70 u t.l u tawy z dnią 21 sierpnia 1997 mku o

.go"podarce nieruchomościami (Dz.IJ. z 2010 r. Nr 102, poz. 65lze m.), na podstaYr'ię 3,4,13 Rozporądzenia Rady Ministów z dnia 14

in r.soiu zooł roku w sprawie sposobu i Ębu prz prowadzania przetargów oraz rokowń na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r, Nr

ło,l,poz. 2|o8 ze am,), Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Zięlona Nr Xx/l28/2ol2 z dńa 3o.o4.20l2 r. oraz Zarz+dzęr,iem WÓjta Gminy

Dąbrowa Zielona Nr 0 050115812012 z drua ż9 fi\arrca20lż r.

Wójt Gminy Dąbrowe Zielons

podaje do publicznej wiBdomości, że ogla za drugi nieognrniczonylrretrĘ u tny n& przed&ż nieruchomości polożonej w Bi jścowości

1. Wvkaz działek:

L.p Nr
ewidencyjny
działki

Miejscowość Karta
mapy

powierzchnia

nieruchomości,
m2

Nr Księgi
Wieczystej

Opis nieruchomości

L. 333lL Cielętniki 1 L248 cz1'Mlooo49775lt Nieruchomość gruntowa zabudowa na

budynkami drewnianymi - do

rozbiórki, niezagospodarowana,

dojazd z drogi wojewódzkiej,

012 roku o godz, 10@

2, Nieruchomość ta jest własnością Gminy Dąbrowa Zie|ona

REGoN 151397902

siedzibą przY ul. Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona,

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cielętniki uchwalonYm W dniu 29 wrzeŚnia

Nr xxxvlzlLlo9 Rady Gminy Dąbrowa Zielona nieruchomoŚĆ znajduje się na terenie oznaczonym symbolem U, MN -

jednorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza nieruchomościwynosi 18 200,00 zł

NlP 949_06-15-250,

2009 roku, uchwałą

tereny zabudowy
3.

4,

Strona 1 z 2



5. Nieruchomość Wolnajest od obciążeń.

6. Do wylicytowanej w drodże przetargu nieruchomości żostanie doliczony podatek Vat W Wysokości 23 %,

7. opłaty notarialne i sądowe związane z żawarciem umowy sprzedaży w formie aktu not6rialnego oraz kosżty wskażania 8ranic nieruchomoŚci pnez

uplawnione8o geodetę w całości ponosi nabywca nieruchomoś.i.

8. Wadium naleźy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urżędu Gminy prowadzony przeż Bank spółdżielcży W Koniecpolu o/Dąbrowa zielona

nr 63 8276 t013 2002 0200 0013 0103 z dopiskiem ,,Wadium - dziatka nr..."

9, Wadium ustala się w Wysokości l(x)O,m.ł
10. Wadium winno żostaĆ wphcone na rachunek or8anizatora przetar8u, wtermini€ do 25,1o,2ol'2l.
11. za dzień wpłatywadium uważa się dzień wpływu środkóW pieniężnych na rachunek tJrżędu Gminy.
12. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu prżetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu,

żamknięcia prżetargu, uniewaźnienia przetar8u, źakońcźenia przetargu Wynikiem negatywnym.

13. Wadiuń Wniesione przeż ucżestnika, który przetargwygral, zalicza 5ię na pocżet ceny nabycia nieru.homości.

14. Wadium przechodzi na Whsność ortanizatora prżetar8u w prżypadku uchylenia 5ię oferenta, który przetar8 wy8ral od podpisania umowy sprzedaŻy

lub żaden ż uczestnikóW pnetar8u nie zgłosi postąpienia ponad cenę WyWołaWcżą.

15. Wysokość postąpienia ustalońo nie niżsżą niź 1% ceny Wywolawczej i określono 190,00 zł

16. o8lędzin przedmiotu sprżedaży moźna dokonywać codziennie.

17. or8aniżator zastrźe8a sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetar8u, przed jego rozpoczęciem , bez podania przyczyny.

18. Wójt Gminy zawiadomiosobę ustalonąj6ko nabywca nieru.homości o miejscu iterminie żawarcia umowy sprzedaźy ( najpóŹniej w cią8u 21dniod
rożstrzy8nięcia przetargu),

19. szcze8ółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dąbrowa zielona z siedzibą

ul. Plac Kościuszki 31, 42- 265 Dąbrowa zielona, pokój nr 15, Tel. 034 3555 018, 034 3555 019 WeW. 29.

Dąbrowa Zielona , t7.09.20t2 r. Wójt Gminy

W'ó;t |\Clrrl,,,
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