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OGLOSZENIE
O przetargu na zbycie nieruchomosci
Wójt Gminy Janowiec Koscielny oglasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanej
oznaczonej numerem dzialki 154/4 o pow. 749 m2, polozonej w obrebie ewidencyjnym
Napierki, dla której brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dzialka usytuowana wsród zabudowy mieszkalno-zagrodowej, ksztalt regularny.
Nieruchomosc wpisana do ksiegi wieczystej KW nr OL1N/00009141/5 prowadzonej
przez Sad Rejonowy w Nidzicy. Podana ksiega wieczysta nie zawiera ciezarów,
ograniczen i hipotek, a w zadnym z dzialów nie odnotowano wpisów i wzmianek.
Sposób zagospodarowania - zabudowa mieszkalna,terminrozpoczeciabudowy2 lata,
a zakonczenia 5 lat.

Cena wywolawcza
Minimalnepostapienie
Wadium

-

-

15.990,00 zl

160,00 zl
1.000,00 zl

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19 listopada 2018 r. (poniedzialek) o godz.
9:00 w siedzibie Urzedu Gminy JanowiE7c Koscielny.
Termin do zlozenia wniosku przez osoby, którym przyslugiwalo pierwszenstwo
w nabyciu nieruchomosci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 L o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2018 L, poz. 121 ze zm.) uplynal
w dniu 23 maja 2018 L Data poprzedniego przetargu, który zakonczyl sie wynikiem
negatywnym - 25.06.2018 r.
Osoby zainteresowane winny dokonac wplaty wadium na konto Urzedu Gminy
numer 20 8834 1035 2004 0200 1155 0005 w Banku Spóldzielczym Nidzica
O/Janowiec Koscielny w taki sposób, aby na koncie Gminy wplata znalazla sie
najpózniej w dniu 15 listopada 2018 r. Osoby fizyczne zobowiazane sa do
przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzajacego tozsamosc, a osoby
prawne dodatkowo pelnomocnictwa uprawniajacego do wziecia udzialu w przetargu.
Przystepujacy do przetargu zobowiazani sa do przedlozenia komisji potwierdzenia
wplaty wadium (w przypadku rozdzielnosci majatkowej, na wplacie winny znajdowac sie
imiona i nazwiska wszystkich osób nabywajacych nieruchomosc). Przy wplacie wadium,
na dowodzie wplaty nalezy wpisac numer dzialki (wraz z nazwa obrebu), której wadium
dotyczy.
Cena nieruchomosci osiagnieta w przetargu platna jest jednorazowo przed zawarciem
umowy notarialnej. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej
nastapi w ciagu 21 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu.
Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie stawi sie bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy, wplacone wadium nie podlega zwrotowi.
Blizszych informacji udziela sie w pok. nr 11 (I p.) lub telefonicznie pod numerem (0-89)
626-20-30.

