
III przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonych w Kłodawie, dla których w Sądzie  Rejonowym w Kole jest urządzona księga wieczysta Nr KN1K/00053351/2,  przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

Wpisany przez Administrator
wtorek, 29 kwietnia 2014 09:26 - 

BURMISTRZ KŁODAWY

  

O G Ł A S Z A

  

na dzień 30 maja 2014r. (piątek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy

  

Kłodawie przy ul. Dąbskiej 17

  

III przetarg ustny nieograniczony

  

na sprzedaż nieruchomości położonych w Kłodawie, dla których w Sądzie

  

Rejonowym w Kole jest urządzona księga wieczysta Nr KN1K/00053351/2,

  

przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

  

1. dz. nr 1616 o pow. 0,0899 ha cena wywoławcza netto - 31 198,00 PLN

  

wadium - 3 000,00 PLN postąpienie – 500,00 PLN

  

2. dz. nr 1617 o pow. 0,0899 ha cena wywoławcza netto - 31 198,00 PLN
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wadium - 3 000,00 PLN postąpienie - 500,00 PLN

  

3. dz. nr 1618 o pow. 0,0899 ha cena wywoławcza netto - 31198,00 PLN

  

wadium - 3 000,00 PLN postąpienie – 500,00 PLN

  

4. dz. nr 1619 o pow. 0,0882 ha cena wywoławcza netto - 27 588,00 PLN

  

wadium - 2700,00 PLN postąpienie - 400,00 PLN

  

5. dz. nr 1622 o pow. 0,1042 ha cena wywoławcza netto - 34381,00 PLN

  

wadium - 3 500,00 PLN postąpienie – 500,00 PLN

  

6. dz. nr 1623 o pow. 0,0990 ha cena wywoławcza netto - 34 352,00 PLN

  

wadium - 3 500,00 PLN postąpienie - 500,00 PLN

  

7. dz. nr 1624 o pow. 0,0990 ha cena wywoławcza netto - 34352,00 PLN

  

wadium - 3 500,00 PLN postąpienie – 500,00 PLN

  

8. dz. nr 1632 o pow. 0,0722 ha cena wywoławcza netto - 25 052,00 PLN
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wadium - 2 500,00 PLN postąpienie - 400,00 PLN

  

9. dz. nr 1633 o pow. 0,0701 ha cena wywoławcza netto - 21926,00 PLN

  

wadium - 2 200,00 PLN postąpienie – 400,00 PLN

  

10. dz. nr 1636 o pow. 0,0884 ha cena wywoławcza netto - 29 165,00 PLN

  

wadium - 3 000,00 PLN postąpienie - 400,00 PLN

  

11. dz. nr 1638 o pow. 0,0856 ha cena wywoławcza netto - 26 783,00 PLN

  

wadium - 2 600,00 PLN postąpienie – 400,00 PLN

  

12. dz. nr 1641 o pow. 0,0763 ha cena wywoławcza netto - 25 175,00 PLN

  

wadium - 2 500,00 PLN postąpienie - 400,00 PLN

  

13 dz. nr 1642 o pow. 0,0714 ha cena wywoławcza netto - 24776,00 PLN

  

wadium - 2 400,00 PLN postąpienie – 400,00 PLN
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14. dz. nr 1643 o pow. 0,0752 ha cena wywoławcza netto - 23 522,00 PLN

  

wadium - 2 300,00 PLN postąpienie - 400,00 PLN

  

15. dz. nr 1646 o pow. 0,0958 ha cena wywoławcza netto - 30657,00 PLN

  

wadium - 3 000,00 PLN postąpienie – 400,00 PLN

  

16. dz. nr 1647 o pow. 0,1002 ha cena wywoławcza netto - 31 350,00 PLN

  

wadium - 3 100,00 PLN postąpienie - 500,00 PLN

  

  

Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przeniesienia
własności nieruchomości. Nieruchomości położone na terenie miasta Kłodawa, na skraju
osiedla mieszkaniowego z zabudową mieszkaniową wielorodzinną oraz obiektów handlowo-
usługowych. Obszar zespołu osiedlowego uzbrojony w sieci energetyczna, wodociągową ,
kanalizacyjną (deszczową i sanitarną). W planie zagospodarowania przestrzennego działki
przeznaczone są pod zabudowę jednoi wielorodzinną z obiektami i urządzeniami
towarzyszącymi z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. I przetarg ustny nieograniczony odbył
się dnia 4 października 2013r. z wynikiem negatywnym. II przetarg ustny nieograniczony odbył
się 21 stycznia 2014r. z wynikiem negatywnym.

  

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Uczestnicy przetargu winni
wnieść wadium na rachunek bankowy w terminie umożliwiającym wykazania jej na koncie
Miasta i Gminy Kłodawa Nr – 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093 lub gotówką w kasie Urzędu
Miasta i Gminy najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do 26 maja 2014r.
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Osobom, które nie wygrały przetargu wadium będzie zwrócone najpóźniej trzy dni po jego
zakończeniu, natomiast osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny
nabycia. Cena ustalona w przetargu podlega zapłacie na konto Miasta i Gminy Kłodawa nie
później niż dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność, na konto Miasta i Gminy
Kłodawa. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy
przeniesienia własności, wadium ulega przepadkowi. W przetargu nie mogą brać udziału osoby
wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom. Nabywcy ponoszą
koszty umowy notarialnej, koszty sądowe i podatkowe. Burmistrz Kłodawy zastrzega sobie
prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

  

Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej urzędu www.bip.klodawa.wlkp.pl  i 
www.monitorurzedowy.pl
; OLX.pl

  

Dodatkowych informacji o powyższych przetargach udziela się w pokoju nr 18 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie lub tel. pod nr 63 27 30 622 wew.117

  

BURMISTRZ KŁODAWY

  

Robert Olejniczak
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