Szczegóły oferty: Nieograniczony przetarg ustny Ostrowite ul. Nadjeziorna
Data dodania: 2016-03-18 15:17:34
Województwo: pomorskie
Miejscowość: Ostrowite
Kod pocztowy: 89-650
Sposób zagospodarowania: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
Opis: burmistrz czerska
ogłasza
iv publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości
stanowiących własność gminy czersk

lp

numer działki

powierzchnia w m2

numer księgi wieczystej

położenie działki

cena wywoławcza nieruchomości netto

1.

489/14

0,3005 ha

sl1c/00023539/8

ostrowite,
ul. nadjeziorna

75.000,00 zł

2.

489/15

0,3005 ha

sl1c/00023539/8

ostrowite,
ul. nadjeziorna

75.000,00 zł

do wylicytowanej ceny dolicza się podatek vat w wysokości 23 %.
termin i przetargu: 03 lipca 2015 r., ii przetargu: 2 października 2015 r., iii przetargu 14 grudnia 2015 r. cenę
wywoławczą wym. nieruchomości obniża się na kwotę 75.000,00 zł.
teren oznaczony symbolem planu zagospodarowania przestrzennego â??mn/utâ??: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usług turystyki.
zabudowa terenu sklasyfikowanego jako â??lsvâ?? wymaga złożenia wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej do
regionalnego dyrektora lasĂłw państwowych w toruniu. związane z tym opłaty, w tym m.in. należność z tytułu trwałego
wyłączenia gruntĂłw z produkcji leśnej, odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu oraz opłaty roczne z tytułu
użytkowania gruntĂłw wyłączonych z produkcji leśnej ponoszą nabywcy przedmiotowych nieruchomości.
Â
obciążenia i zobowiązania na nieruchomościach: brak obciążeń i zobowiązań.
Â
przetarg odbĘdzie siĘ w sali nr 33 urzĘdu miejskiego w czersku dnia 20 kwietnia 2016 roku o godz. 1100
Â
warunki przetargu:

warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpĂłźniej do dnia
15 kwietnia 2016 r.
datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy czersk. wadium może być wniesione w pieniądzu
na konto urzędu miejskiego w czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 bank spĂłłdzielczy w skĂłrczu lub w
obligacjach skarbu państwa.
dowĂłd wniesienia wadium oraz dowĂłd tożsamości uczestnika przetargu
podlegają przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu,
w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o
oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, ktĂłrej
dotyczy wpłata,
wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, ktĂłry go
wygrał, zalicza się na poczet ceny za
sprzedaną nieruchomość, natomiast
wadium wniesione w obligacjach skarbu państwa podlega zwrotowi
niezwłocznie po wpłaceniu kwoty rĂłwnej cenie nabycia nieruchomości,
wadium wniesione przez uczestnika przetargu, ktĂłry go wygrał, lecz
uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego, przepada na rzecz
sprzedającego,
wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ktĂłry go przegrał
podlega zwrotowi w terminie nie pĂłźniej, niż w
ciągu 3 dni od daty
zamknięcia przetargu,
koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

Â
normal 0 21 false false false pl x-none x-none

Kontakt w sprawie oferty: szczegĂłłowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze
numer 55 urzędu miejskiego w czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52Â 3954847
Â

