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oGŁoSZENIE
WOJT GMINY JAsTRzĄB

oGŁAsZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEoGRANICZoNY

NA SPRZEDAż NIERUcHoMoŚcI GRUNToWYCH NIEZABUDoWANYCH BUDoWLANYCH
BĘDĄcYcH wŁASNoŚcIĄ GMINY JASTRZĄB.

Przetargodbędzie się dnia 1 sierpnia 2017 r. o godz.11: w Urzędzie
Gminy Jastrząb - Sala Konferencyjna.

W przetargu biorą udział osoby prawne i fizyczne, które:. wpłacą wadium w pieniądzu do dnia 28 lipca 2017 r. do godziny 14@ w kasie
Urzędu Gminy w Jastrzębiu lub na konto Urzędu Gminy Nr 94 9132 0001 0007
0s06 2000 0040;

. na dowodzie wpłaty naleŹy wpisaÓ nr działki, której dotycuy wpłacone wadium oraz
okazaó komisji przetargowej w dniu przetargu;

. wadium wpłacone przez uczestnika plzetargu, który wygra przetarg zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości;

. pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie (ednak nie później niż
przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, rrniewaŹnięniu lub zakończęniu
przetargu wynikiem ne gatywnym;

. osoby ftzyczne (w tym prowadzących działalność gospodarczą) posiadają dokument
potwierdzaj ący tożsamośÓ uczestnika postępowania przetargowego;. osoby ftzyczne będące w związku małżeńskim przystępuj ą do przetargu wspólnie lub
posiadają pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie
nieruchomości;

. osoby prawne posiadają aktualny odpis z rejestru, właściwych pełnomocnictw,
dokumentów tożsamości osób reprezentuj ących podmiot;
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PLN

7. 658127 1'701 RAlS/00010664/0 Jastrząb

według obowiązującego planu
zagospodarowania przestrŻennęgo Ż

dnia
21 maja 2010 r. działka połoŹonajest

na terenie osiedla zabudowy
jednorodzinne.j.

41 011'00 zł
wadium

4 101'10 zł
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Procedury przetargowe:
. osoba wyłoniona w przetalgu jako nab1rvca nieruchomości zobowiązana jest zapłació

przed zawarciem umowy sprzeda:Ży pozostałą cenę nieruchomości ustaloną w drodze
licl.tacji;

. do ceny uzyskanej w wyniku liclacji zostanie doliczony 23%o podatek VAT;

. organizator pzetalgu jest obowiązany zawiadomić nabywcę nieruchomości o
terminie miejscu zawarcia umowy sprzedaŻy;

. koszĘ zwtązane z zawalciem akfu notarialnego ponosi kupujący;. jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przysĘpi bez usprawiedliwienia do zautarcia
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi;. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;. wysokości postąpienia wynosi I%o ceny wywoławczej, z zaokrągletltem w górę do
pełnych złotych;

. cudzoziemcy , zamienający ulczestniczyć w przetargu muszą spełnió warunki zawarte
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nab}rłaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.
U.22016 r.,po2.2147);

. komisja przetalgowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z prŻyczyn
uzasadnionych;

. szczegółowych informacji o przedmiocie sptzedaŻy i wanrrrkach pIzetaIglJ można uzyska
w Urzędzie Gminy Jastrząb pokój Nr 25 
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