OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz.
2108 ze zmianami).

Burmistrz Książa Wlkp.
OGŁASZA
pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej
nieruchomości :
- działki niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 651/2 ark. mapy 2 o powierzchni
0.0864 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1M/00024789/9 Sądu Rejonowego w
Śremie, położonej w Książu Wlkp. ul. Piaskowa.
Cena /netto/ wywoławcza wynosi 42.900,00 zł. Kwota wadium 4.290,00 zł, minimalne
postąpienie w przetargu - 430,00 zł. Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT.
Dla w/w działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
brak jest decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. działka nr 651/2 stanowi teren
zabudowy mieszkaniowej.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015 r. o
godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskim w Książu Wlkp., pokój nr 7.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w określonej
wysokości, najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2015 r. na konto Urzędu Miejskiego w
Książu Wlkp. Nr 91 9084 1026 0300 0101 2000 0010.
Decyduje data wpływu
wadium na rachunek Urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia
się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez
sprzedawcę. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przelewem w ciągu 3
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Cena uzyskana w przetargu podlega zapłacie w całości przed zawarciem umowy
notarialnej.
Zbycie nieruchomości będących przedmiotem umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z
wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Kupujący oświadczy w
umowie sprzedaży, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Książ Wlkp.
z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy
w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów
wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej
nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone w ww. dokumentach. Nabywca w oparciu o
otrzymaną mapę i opis ustala granice nieruchomości na własny koszt.
Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach urzędowania, w siedzibie Urzędu
Miejskiego pok. nr 11, tel. 61 28 22 001, wew. 32.
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