Szczegóły oferty: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Dz. Nr 34/23
Data dodania: 2015-05-05 07:53:44
Województwo: zachodnio-pomorskie
Miejscowość: Pleśna
Kod pocztowy: 76-038
Sposób zagospodarowania: sport i rekreacja, hotele i gastronomia, turystyka,
Opis: 800x600
normal 0
21 false false false pl x-none x-none

800x600
normal 0

21 false false false pl x-none x-none

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* style definitions */
table.msonormaltable
{mso-style-name:standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"times new roman","serif";}

ogŁoszenie
Â
Â

microsoftinternetexplorer4

microsoftinternetexplorer4

Â Â Â Â Â Â Â Â wĂłjt gminy będzino ogłasza na dzień 12 czerwca 2015 r. iii przetarg ustny nieograniczony Â na
sprzedaż:
1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej:
Â Â Â dz. nr 34/23 o pow. 0,6631 ha, obręb ewidencyjny pleśna (kw - ko1k/00046937/5)
Â Â Â (w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, teren oznaczony symbolem ut/us - tereny
zabudowy
Â Â Â Â Â usług turystycznych z zielenią towarzyszącą o funkcji: pensjonat, hotel, ośrodek wczasowo-wypoczynkowy z
ÂÂÂÂÂ
pełnym zapleczem gastronomiczno-rekreacyjnym, z dopuszczeniem obiektĂłw i urządzeń
sportowo-rekreacyjnych
Â Â Â Â Â jak: baseny, korty tenisowe, boisko, odnowa biologiczna, kręgle)Â
i przetarg zorganizowany był 13 lutego 2015 r. â?? zakończony wynikiem negatywnym
ii przetarg zorganizowany był 17 kwietnia 2015 r. â?? zakończony wynikiem negatywnym
Â
cena wywoławczaÂ 287 000,- złotych. wadium w wysokościÂ 28 700,- złotych płatne do dnia
08 czerwca 2015 r.Â na konto urzędu gminy będzino w pomorskim banku spĂłłdzielczym oddział w będzinieÂ nr 09
8581 1014Â 0200 0143 2000 0001.
za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środkĂłw pieniężnych na rachunek bankowy gminy będzino
Â
rozpoczęcie przetarguÂ nastąpi o godz. Â 930 Â w sali nr 14 w siedzibie urzędu.
uwaga !
do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek vat w wysokości 23% płatny przez kupującego.
Â
podpisanie umowy notarialnej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
nie przystąpienie do podpisania umowy w wyznaczonym terminie, skutkuje przepadkiem wpłaconego wadium.
wĂłjt gminy będzino zastrzega prawo unieważnienia przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.
Â
Â
Â
Kontakt w sprawie oferty: szczegĂłłowych informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokĂłj nr 4, tel.
(094) 3162 534.

