OGŁOSZENIE NR 5/2017
BURMISTRZA SĘDZISZOWA
z dnia 23 czerwca 2017 r.
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Klimontówku
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna, położona w Klimontówku, oznaczona w ewidencji
gruntów jako działka Nr 976/2 o powierzchni 0.1926 ha objęta księgą wieczystą KI1J/00073815/3.
Nieruchomość o wydłużonym kształcie, graniczy na odcinku długości ok. 280 m z drogą powiatową
Gniewięcin - Kozłów, jest nieruchomością rolną według ewidencji gruntów i według obowiązującego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sędziszów. Teren równy, pozbawiony
składników majątkowych. Utrzymuje się istniejące przeznaczenie i użytkowanie.
2. Nieruchomość wolna od obciążeń.
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 6.000,00 złotych. Wysokość wadium: 700,00 złotych.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 03 sierpnia 2017 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20, pokój Nr 7.
5. Wymienione w punkcie 3 wadium w pieniądzu, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego
w Sędziszowie nr konta 47 8450 0005 0110 0800 9913 0004 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki
pieniężne znalazły się na koncie na dzień przed przetargiem. W tytule przelewu „Wadium działka 976/2”.
6. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu na poczet zaoferowanej ceny nieruchomości przez oferenta, który wygra przetarg,
- zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu w ciągu 3 dni od jego zamknięcia, bez oprocentowania,
- przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
natomiast przetarg ten czyni się niebyłym.
7. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w podanym terminie wpłacą wadium
i okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód potwierdzający jego wpłatę, a ponadto
przedstawią: osoba fizyczna - dokument stwierdzający tożsamość, osoba prawna - wypis z Krajowego Rejestru
Sądowego i pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.
8. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem, nie później niż do dnia
poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży.
9. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłatę sądową ponosi nabywca.
10. Burmistrz Sędziszowa ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek
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