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ogŁoszenie
Â
Â
Â Â Â Â Â Â Â Â wĂłjt gminy będzino ogłasza na dzień 16 października 2015 r. v 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
iii przetarg zorganizowany był 12 czerwca 2015 r. â?? zakończony wynikiem negatywnym
iv przetarg zorganizowany był 11 września 2015 r. â?? zakończony wynikiem negatywnym
Â
cena wywoławczaÂ 230 000,- złotych. wadium w wysokościÂ 23 000,- złotych płatne do dnia
12 października 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
Kontakt w sprawie oferty: szczegĂłłowych informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokĂłj nr 4, tel.
(094) 3162 534.

