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WOJT GMINY KOLBIEL
OGLASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaz nieruchomosci gruntowej zabudowane|

Na podstawie art.30 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca ] 990 r. o samorza_dzic gminnym
(Dz. U. z 200l r . Nr l42, poz. l59l z p6zn. zmianami). art. 28 , art. 38 oraz art.40 ustawy
z d n i a 2 1 sierpnJa 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /Dz.U. z 20lO r. Nr l02, poz.651 z

p6zn, zm./, $ 13 Rozporza,dzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r w sprawie sposobu
przeprowadzania przetarg6w na zbycie nieruchomosci stanowi^cych wtasnosc Skarbu Panstvva
lub wtasnosc Gminy/Dz U. z 2004 r. Nr207, poz.2108z p6zn. zm / oraz Uchwala,Rady Gminy
NrVII l /4 l /20 l l zdnia30maja20l l r .
Przedmiotem sprzcdazy sa_nieruchomosci polozone na terenie gminy Kolbiel zamieszczone w
wykazie nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy z dnia 14 .03. 2012 r. opublikowanych w
spos6b zwyczajowo przyj^lych tj. na tablicy ogloszen w tut. Urz^dzie oraz na stronie internetowej
www.K.olbiel.bipgminy.pl.

Przedmiotem pr/etargu jesl nast^pujqta zabudowana nieruchomosci:

P<>li>/enic
nieruchnmcisci

Kolbiel

nr
<l/.iatki

406/20

Nr
ksifgi wici:/-

00049346/8

[ i / i h i c /

dzialki

1MN/1

poiv.
tl/.i;ilki
(m')

803

cena
wywulawcza

124.364,00 7.l.
+ 28.603,72zl
152.%7,72zl

w tym
VAT

23%

Wymagane
waeliuni

15.297,00 zl.

OpjS I IH- | IK- | l l t l l l l i - . . l

Tereny istniej^cej
i',ili. jednorodzinnc
vvolnostoj^cej

min.
]insl^pii'nic

1.500,00 z

Do zaoferowanej ceny zostal wliezony podatek VAT zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

Nieruchomosc jest wolna od wszelkich ros/,czen i praw os6b trzccich.

Przetargodb$dziesi^wdniu lOmaja2012r .o godz.l3-ej
w siedzibie Urz$du Gminy Kotbiel, ul. Szkolna l ,sala nr 13.



Wadium w wysokosci 10% ceny wywolawczej
nalezy wplacic do dnia 07 maja 2012 r. do godz.lS -ej na konto
BS Minsk Mazowiecki o/Kolbiel 19 9226 0005 0055 0808 2000 0010.
Wadium wp!acone przez uczestnika, kt6ry wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczel
ceny nabycia nieruchomosci.

Zwrot wadium uczestnikowi, kt6ry przetargu nie wygral, naste_puje
niezwJocznie, nie p6zniej niz 3 dni od dnia rozstrzygnie_cia przetargu,
zgodnie z ustawa_o zam6wieniach publicznych.

Przetarg bedzie wazny, bez wzglgdu na liczb? iiczestnikow, jezeli chociaz ]eden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno post^pienie powyzszej ceny wywolawczej.
Zastrzega si$ prawo odwolania pr/ctargu bez podania przyczyny.

.)ezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie dokona wplaty caIej naleznej
kwoty z rytulu nabycia lub nie stawi sig bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia
umowy, podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu moze odstqpie od zawarcia
umowy, a wplacone wadium nic podlega zwrotowi.

Spisanie umowy sprzedazy winno nast^pic nie p6zniej niz w ciaj*u
21 dni od dnia przetargU, {Termin ten mo/e ulcc zmianie za zgodq stron).

Nabywca nieruchomoscjjonojji kosztyjotarialne^

Wyznacza si? terminy Lidost^pnienia nieruchomosci
w dniach : 08 maja 2012 r. /wtorek/ w godz. 12 - 15 -ej

O9maja 2012r, /sroda/ w g o d z . l 2 - 15-ej

Ogloszenie podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez m. in. wywieszenic na tablicy
ogtoszen w miejscowosci polozonej nieruchomosci przeznaezonej do sprzedazy na stronic
internetowej : www.Kolbicl.biuletyn.net ora7 na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Kolbiel.

Dodatkowe informacje na temat zbywanej nieruchomosci oraz warunk6w
przetargu mozna uzyskac w Urzedzie Gminy -pok6j nr 24 , tel.(25)757-39-92 w 113.

Kolbiel dnia 16 .04. 2012 r.


