Szczegóły oferty: Konstantynów Łódzki w rejonie ul. ks. Janika i ul. Kościelnej
Data dodania: 2012-07-09 08:28:49
Województwo: łódzkie
Miejscowość: Konstantynów Łódzki
Kod pocztowy: 95-050
Sposób zagospodarowania: usługi, inne, przetwórstwo drewna, baza transportowo-spedycyjna, przetwórstwo
rolno-spożywcze, zabudowa składowa, magazynowa, zabudowa przemysłowa,
Opis: burmistrzÂ konstantynowaÂ ŁĂłdzkiego ogłasza:ii nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż działek
inwestycyjnychÂ
położonych
w
konstantynowie
ŁĂłdzkim
w
rejonieÂ
ul.
ks.
janika
i
ul.
kościelnejÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.Â Â Â działka nrÂ 90/16 o pow. 0,7940 ha, obręb k-19,Â kw
ld1p/00048747/ Â cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 1 037 100,00 zł, wadium: 60 000,00
złÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.Â Â Â działki nr nr 90/13 o pow. 3,1416 ha, obręb k-19,Â kw ld1p/00048747/3Â iÂ 86/37 o
pow. 0,2251 ha, obręb k-19,Â kw ld1p/00030367/6 cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 4 287 600,00 zł,
Â wadium: 250 000,00 złÂ Â
przeznaczenieÂ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:Â brak planu. według studium uwarunkowań
i kierunkĂłw zagospodarowania przestrzennego miasta konstantynowa ŁĂłdzkiego - teren zabudowy produkcyjno usługowej.
nieruchomości sąÂ wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.
przetarg odbędzie się w dniuÂ Â 10 września 2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie urzędu miejskiego w konstantynowie
ŁĂłdzkim ul. zgierska 2 w sali konferencyjnej na parterze.
warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wysokości. wadium, z podaniem numeru działki,
należy wnieść przelewem na rachunek urzędu miejskiego w konstantynowie ŁĂłdzkim prowadzony przez bank
spĂłŁdzielczy w aleksandrowie ŁĂłdzkim, numer konta 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005Â do dnia 5 września 2012
r. włącznie. wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ktĂłry przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia nieruchomości. pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrĂłcone w terminie 3 dni od dnia
przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, ktĂłry przetarg wygrał od zawarcia umowy. burmistrz
konstantynowa ŁĂłdzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. szczegĂłłowych
informacji udziela referat gospodarki nieruchomościami urzędu miejskiego w konstantynowie ŁĂłdzkim, pok. 19 i 20, tel.
42 211-12-49, gmii@konstantynow.pl
ogłoszenia o przetargach organizowanych przez burmistrza konstantynowa ŁĂłdzkiego są dostępne na stronie
internetowej urzędu pod adresem: www.bip.konstantynow.pl
Kontakt w sprawie oferty: szczegĂłłowych informacji udziela referat gospodarki nieruchomościami urzędu miejskiego w
konstantynowie ŁĂłdzkim, pok. 19 i 20, tel. 42 211-12-49, gmii@konstantynow.pl

