Wójt Gminy Gniezno
ogłasza
VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości Lubochnia:

Lp.

Nr
geodez.
działki

Powierzchnia
w m2

6.

3/75

1.193

7.

3/52

2.068

Nr KW

PO1G/00055670/2

Cena
wywoławcza
netto

Wadium

36.030,00

3.603,00

31.230,00

3.123,00

Do
wylicytowanej
ceny
doliczony
z obowiązuj ącymi pr zepisami .

będzie

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego
Działka pod tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
Tereny zieleni
krajobrazowej –
zakaz trwałej
zabudowy
kubaturowej

podatek

VAT

Obciążenie
nieruchomości

Bez obciążeń

zgodnie

Przetarg odbędzie się
w
dniu
30
maja
2017 r., o godz. 1 0 0 0 ,
sala
nr 13 w siedzibie Ur zędu Gmi ny Gniezno, al. Reymonta 9 -11.
Postąpienie pierwsze o 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek
złot ych.
Wadium w w ysokości 10% ceny w yw oław czej ; wadium może być wnoszone
w pieniądzu, obligacj ach Skarbu Państ wa lub w papierach wartościowych
dopuszczonych do obrotu publicznego. Na potwierdzeniu wpłat y wadium należy
podać nr dział ki i mi ej scowość, w której położona j est dział ka oraz podać pełny
adres zamieszkania osoby pr zystępuj ącej do przetar gu.
Wadium należy w płacić do dnia 26 maja 2017 r. na konto Urzędu Gminy
Gniezno PKO BP O/Gniezno 45 1020 4115 0000 9002 0004 2333 .
Termin poprzedniego przetargu ustnego nieograniczonego na ww . działki
w yznaczony był na dzień 26.09.2016 r.
Uczestni k pr zetar gu zobowiązany j est przedłożyć kom isj i przetargowej dowód
wpłat y wadium. Wadi um wpłacone pr zez uczestni ka, któr y wygrał przetar g zalicza
się na poczet ceny nabycia. Pozostał ym uczestni kom wadium zwraca się
niezwłocznie po zakończonym pr zetar gu nie później niż pr zed upł ywem
3 dni od dnia p rzetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się
uczestni ka, któr y przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej .
Koszt y umowy notarialnej oraz wpisu do K siąg Wieczyst ych ponosi nabywca.
Infor macj e można uzyskać pod nr tel. 61 424 -57-57 lub w siedzibie Urzędu Gminy
Gniezno pok. nr 1 9.

