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WOJT GMINY LAGIEWNIKI

ie przepisow:

1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z p6z. zm.)
2. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

oglasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci

stanowiE^cej wlasnosc Gminy Lagiewniki

L.p. 1

Polozenie nieruchomosci Sieniawka

Oznaczenie nieruchomosci Dzialka gruntu nr 642/129
Powierzchnia 0,1160 ha
Numer ksi?gi wieczystej SWlD/00035183/2
Opis nieruchomosci Nieruchomosc gruntowa niezabudowana
Przeznaczenie w Miejscowym
Planie Zagospodarowania
Przestrzennego

7.1 ML - teren zabudowy letniskowej

Cena wywolawcza 58 000,00 zl + 23 % Vat = 71 340,00 zl brutto
Wadium 5 800,00 zl
Forma sprzedazy Przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu - 21 LIPIEC 2020 r. godz. 10°°

w Sali konferencyjnej Urzedu Gminy Lagiewniki

Wadium nalezu wplacic do dnia -17 lipca 2020 r.

na konto: Bank Spoldzielczy Kobierzyce o/Lagiewniki:
Nr 53 9575 1014 0030 0083 2000 0050

- Wadium wplacone przez uczestnika, ktory wygral przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny
w dniu zaplaty pelnej ceny nieruchomosci.

— Pozostalym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrocone niezwiocznie, jednak nie pozniej niz przed
uplywem 3 dni od dnia zakoriczenia przetargu.

WARUNKJEM PRZETARGU:

1. Wplacenie wadium na w/w numer konta bankowego oraz w wyznaczonym terminie (wplacajac wadium
nale^ podac imi? i nazwisko osoby przyst^pujgcej do przetargu oraz numer dziaiki).

2. Pelna cen^ nieruchomosci po wygraniu przetargit nalezy wplacic najpozniej w ciagti 14 dni od dnia
rozstrzygni?cie przetargu.

3. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzeda^ nast^pi najpozniej w ci^gu 21 dni od dnia rozstrzygni^cia
przetargu.

4. Uchylenie si? od zawarcia umowy sprzeda^ w wyznaczonym terminie przez oferenta bez
usprawiedliwienia, ktory przetarg wygral spowoduje utrat? wplaconego wadium i uniewaznienie
przetargu.

5. Koszty notarialne i s^dowe ponosi nabywca.
5. Przekazanie nieruchomosci nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic dziaiki gruntowej.
W razie potrzeby oznaczenia ich aktualizacja odbywa si? ze staraniem i na koszt nabywcy.

Szczegolowe informacie mozna uzyskac w:

Referacie Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
Urz^du Gminy Lagiewniki

ul. Jednosci Narodowej 21, pok. nr 23 i 21
strona internetowa: http://lagiewniki.bin.ornak.pl/pl/bip/lzakladka-przetargi)
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