Ogłoszenie
Wójt Gminy Krzykosy ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej
wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy
Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy :

Lp.
1.
2.

Nr
działki
187/3
187/6

Powierzchnia
2
działki [m ]
1672
908

Cena
wywoławcza Wadium w kwocie
50 000,00
3 500,00
30 000,00
2 300,00

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości
23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymienione działki przeznaczone są:
pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Uzbrojenie terenu powyższych działek stanowi energia elektryczna – złącza energetyczne w granicy
działek, wodociąg – możliwość przyłączenia.
Przez działki nr 187/6 przebiega kabel telekomunikacyjny ( światłowód).
Nieruchomości posiadają urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023284/3 w Sądzie Rejonowym
w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działkach nie ciążą żadne obciążenia.
Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 9.oo w sali ślubów (I piętro) Urzędu Gminy
w Krzykosach ul. Główna 37.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym
ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu
Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej
do dnia 24 kwietnia 2017 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej
przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca
nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo w gotówce, najpóźniej
w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości
w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew.
121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki

