
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OZARÓW

oglasza
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaz nieruchomosci gruntowych stanowiacych wlasnosc Gminy Ozarów.

Wadium w wysokosci podanej w tabeli nalezy wplacic w kasie tut. Urzedu lub przelewemna konto Urzedu Miasta i Gminy w Ozarowie
BS OzarówNr 12942300002001000531940001nie pózniej niz do dnia 2007.08.16
Przetarg odbedzie sie w dniu 2007.08.20 o godz. 11,00 w siedzibie UMiG w Ozarowie, ul.Stodolna 1.
Za termin wniesieniawadium uwaza sie dzien wplywu wadium na wskazane wyzej konto. Wadiumzwraca sie niezwloczniepo odwolaniu
lub zamknieciuprzetargu,jednak nie pózniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamkniecia,odwolania,uniewaznienialub zakonczenia
przetargu wynikiem negatywnym,przelewemna konto wskazaneprzez uczestnikaprzetargu.
Wadium wniesioneprzez uczestnika,który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia wlasnosci nieruchomoscigruntowej.
Przetargjest wazny bez wzgledu na liczbe uczestników,jesli przynajmniejjeden uczestnik zaoferowalco najmniej jedno postapieniepowyzej
ceny wywolawczej.
Protokól z przeprowadzonegoprzetargu stanowi podstawe do zawarcia umowy notarialnej.
Nabywca zobowiazanyjest zaplacic cene sprzedawanejnieruchomoscigruntowej /pomniejszonao wplaconewadium! nie pózniej niz
do dnia zawarcia umowy przenoszacej wlasnosc.
Za termin zaplaty ceny umaje sie dzien wplywu naleznosci na wskazane konto.
Osoba ustalona na nabywce zostanie powiadomionao miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedazynieruchomoscigruntowej,najpózniej w
ciagu21 dni od dnia rozstrzygnieciaprzetargu.
Nabywca nieruchomoscigruntowejponosi wszelkie koszty zwiazane z nabyciem nieruchomosci.
Jezeli osoba ustalonajako nabywca nieruchomoscigruntowejnie stawi sie bez usprawiedliwieniaw miejscu i terminie podanymw
zawiadomieniu,organizatorprzetargu moze odstapic od zawarcia umowy notarialnej,a wplacone wadium nie podlega zwrotowi.

Lp Nr dzialki Powierz Nr ksiegi Polotenie Przeznaczenie nieruchomosci Cena brutto w I zl} Wadium w zl
-chnia w m z wieczystej

11810/4 Ozarów Budownictwo jednorodzinne 11.968 1200

985 42702Os. Wschód wolnostojace plus 22% VAT

1810/5 Ozarów Budownictwo jednorodzinne 11.761 1200

2 968 42702Os. Wschód wolnostojace plus 22% VAT

1810/6 Ozarów Budownictwo jednorodzinne 11.543 1200

3 950 42702 Os. Wschód wolnostojace plus 22% VAT



Niniejsze ogloszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ozarow.pl oraz na tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy w
Ozarowie,
Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami /tekst jednolity
Dz.U. Nr 261, poz.2603 z 2004 roku ze zm.l oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 14 wrzesnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowan na zbycie nieruchomosci /Dz.U. Nr 207, poz.2108 ze zm.l

Ozarów, dn.2007.07.20


