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Szlichtyngowa, dnia 26.02.2018 r.
OGtOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
Ogtasza przetarg ustny nieograniczony
Na sprzedaz nieruchomosci potozonej na terenie Gminy Szlichtyngowa.
W przetargu moga brae udziat osoby fizyczne i prawne.
Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiajac dowod tozsamosci
lub przez pelnomocnika na podstawie notarialnego pefnomocnictwa.
Osoby prawne - przedstawiajac aktualny wypis z rejestru sgdowego oraz wlasciwe
pelnomocnictwa i dowody tozsamosci osob reprezentujacych podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow (t.j Dz.U.2016r.,poz.l061 z pozn. zm.).
1.Nieruchomosci niezabudowana, poiozona w Kowalewie, oznaczona Nr geod.

41/7 o powierzchni 1510 m2, dla ktorej urzadzono jest ksiega wieczysta Nr KW
ZGlW/0001140/2. Cena wywoJawcza: 45240,00 z*.+ 23 % Vat. Wadium: 4524,00
z». Postapienie: 460,00 zt.
2.0pis nieruchomosci:
Zgodnie z ustaleniami m.p.z.p. teren przeznaczony pod teren zabudowy

mieszkaniowej, jednorodzinnej i ushig. Oznaczony symbolem ML).
Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomosci pfatna jest przed podpisaniem
umowy w formie aktu notarialnego.
3. Obciazenie nieruchomosci: nieruchomosc nie posiada zobowiazah i jest wolna od
obcia.zeh.
4. Przetarg ustny nieograniczony odbedzie sie dnia 29.03.2018 r.
od godz.9,00 w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Szlichtyngowa przy ulicy Rynek

1, pok. 13.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporza.dzeniem Rady

Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargow oraz rokowah na zbycie nieruchomosci (Dz.U.2014r., poz. 1490)
5. Warunkiem udziatu w przetargu jest wniesienie w pienia.dzu wadium. Wadium

wniesione w pienia.dzu moze bye wpfacone w kasie Urzedu lub dokonane przelewem
na konto Urzedu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej w BS Wschowa o/Szlichtyngowa Nr
32 8669 0001 0060 6260 2000 0015 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony
dotycza.cy nieruchomosci, z podaniem Nr dzialki".

Dokonanie wplaty powinno nasta,pic w takim terminie, aby kwota wadium znalazla sie
na koncie Urzedu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej najpozniej w dniu 23.03.2018 r.
Dowod wniesienia wadium uczestnik przetargu winien przedlozyc Komisji Przetargowej
przed otwarciem przetargu.
1) wadium zwraca sie niezwlocznie, jednak nie pozniej niz przed 3 dni od dnia,
odpowiednio: odwoJania przetargu, zamkniecia przetargu lub zakohczenia
przetargu wynikiem negatywnym,
2) wadium zwraca sie przelewem na rachunek podany przez uczestnika przetargu,

3) wadium wniesione w pieni^dzu przez uczestnika przetargu, ktory przetarg
wygraf, zalicza sie na poczet ceny sprzedazy. Zaliczenie wadium na poczet ceny
sprzedazy nastgpi w dniu wplaty pozostalej czesci naleznosci,
4) wplacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia sie osoby
wygrywajacej przetarg od zawarcia aktu notarialnego.
6.Postapienie nie moze wynosic mniej niz 1 % ceny wywofawczej,
z zaokragleniem w gore do pefnych dziesiatek ziotych. O wysokosci post^pienia
decyduje uczestnik przetargu.
7. Oferent, ktory przetarg wygrat jest zobowiazany przed zawarciem aktu
notarialnego do wplaty w kasie Urzedu lub na konto Urzedu Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej BS Wschowa, o/Szlichtyngowa Nr 32 8669 0001 0060 6260 2000
0015:,ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy
sprzedazy zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomosci w pisemnym
zawiadomieniu najpozniej w ci^gu 21 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu,
a wyznaczony termin nie moze bye krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia.

8. Skutki uchylenia sie od zawarcia umowy sprzedazy nieruchomosci:
uchylenie sie wygrywaja.cego przetarg od podpisania umowy notarialnej w okreslonym
terminie spowoduje utrate wadium.
lO.Wszelkie koszty zwiazane z nabyciem praw do nieruchomosci oraz ujawnieniem
tych praw w ksiedze wieczystej ponosi nabywca. Nieruchomosc sprzedawana jest na
podstawie danych z ewidencji gruntow. W przypadku ewentualnego wznowienia granic
wykonanego na koszt i staraniem nabywey, sprzedajacy nie bierze odpowiedzialnosci
za ewentualne roznice.

ll.Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zastrzega sobie prawo odwolania
przetargu z uzasadnionej przyczyny
12.Dodatkowe informacje o nieruchomosci bed^cej przedmiotem przetargu mozna
uzyskac w Urzedzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, Rynek 1, pok. Nr 11, tel. (065)
549 23 57.
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