Szczegóły oferty: Ogłoszenie o przetargu Żółtańce
Data dodania: 2017-11-27 10:04:07
Województwo: lubelskie
Miejscowość: Pokrówka
Kod pocztowy: 22-100
Sposób zagospodarowania: inne, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
Opis: ogŁoszenieÂ o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych
wĂłjtÂ gminyÂ chełmÂ działając na podstawie art. 38 ust. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarceÂ nieruchomościami (dz. u. zÂ 2016 r., poz. 2147
z pĂłźn. zm.) oraz rozporządzenia rady ministrĂłw z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargĂłw oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(dz.u z 2014 roku, poz. 1490),Â a takżeÂ w oparciu oÂ plan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy chełm
zatwierdzonym uchwałą rady gminy nr xvi/138/2016 z dnia 22. 03. 2016 r. ogłoszoną w dz. urz .woj. lubelskiego, poz.
1676 z dnia 22. 04. 2016 r.podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ŻĂłłtańce stanowiących własność gminy chełm niżej
wymienionych nieruchomości:
ogłoszenie z wykazem działek i cenami do pobrania
- do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek vat obowiązujący w dniu przetargu.- nieruchomości nie są
obciążone długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkĂłd prawnych w ich rozporządzaniu.pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniemÂ w gĂłręÂ do pełnych dziesiątek złotych; o
wysokości postąpienia decydują uczestnicyÂ przetargu.
przetargiÂ odbĘdĄ siĘ w dniu 15Â stycznia 2018Â roku o godzinieÂ 9,00 w pokroju nr 10 urzĘduÂ gminy cheŁm,
pokĂłwka, ul. gminna 18.
- w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w pieniądzu,wskazując nr działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto urząd gminy chełm,
pokrĂłwka, ul. gminna 18, wschodni bank spĂłłdzielczy w chełmie filia w pokrĂłwce nr rachunku : 04 8187 0004 2004
0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpĂłźniejw dniuÂ
05 stycznia 2018 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonanaÂ w terminie.- osoby fizyczne
pozostające we wspĂłlności majątkowej małżeńskiej â?? wadium na przetarg winniÂ wnieść oboje na jednej wpłacie.
do przetargu powinni przystąpićÂ obydwojeÂ małżonkowie. nieobecność jednego z małżonkĂłw może byćÂ
reprezentowanaÂ przez drugiego małżonka przez udzielenie mu pełnomocnictwaÂ zawartegoÂ w kancelariiÂ Â
notarialnej.- uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej â?? przedÂ otwarciem
przetargu â?? dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawieÂ specjalnego
pełnomocnictwa sporządzonego w formie akt notarialnego-stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw
aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego, dowodĂłw osobistych (dotyczy to osoby prawnej) oraz złożyć
oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują jej bez zastrzeżeń.- wadium wpłacone przez uczestnika,
ktĂłry przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się tej osoby od
zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. pozostałym uczestnikom przetargu wadiumÂ
zostanie zwrĂłcone niezwłocznie, nie pĂłźniej niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.- przetarg jest
ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.- terminÂ i
miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.-

wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowyÂ notarialnej ponosi nabywca.- miejsceÂ i termin zawarcia
umowy notarialnej wskazuje sprzedający.- organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych
powodĂłw, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.ogłoszenie o przetargu
zamieszczono na tablicy informacyjnej urzędu gminy chełm, prasie, przesłano do sołtysa celem zamieszczenia na
tablicy ogłoszeń w danej miejscowościoraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl. , bip a
także na stronieinternetowej www.ofertyinwestycyjne.plÂ od dniaÂ 27 listopada 2017 roku do dniaÂ 15 stycznia 2018
roku.
Kontakt w sprawie oferty: dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargĂłw można uzyskać osobiścieÂ w
urzędzie gminy chełm, pokrĂłwka, ul. gminna 18 (pokĂłj nr 3 parter) lub pod numerem telefonu (082) 563 65 53 w
godzinach od 8,00â?? 15,00.

