OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY HRUBIESZÓW
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Hrubieszów
położonych w miejscowościach: Stefankowice, Kułakowice Drugie.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, zgodnie
z poniższą tabelą:
Powierzch
Godzina
Nr
nia
L.p.
przetargu działki
działki
(ha)
1

2

900

930

250

1,71

108/5

0,014

udział
1/6 w
działce
108/9

1/6 z
0,025

Położenie

Kułakowice
Drugie

Stefankowice

Nr księgi
wieczystej

ZA1H/00027936/6

ZA1H/00050742/9

Opis nieruchomości
Niezabudowana działka rolna w
kształcie prostokąta,
oznaczona w klasyfikacji
gruntu Br – R.
Działka gruntowa, w szeregu
działek garażowych, położona
jako pierwsza od strony
asfaltowej drogi powiatowej.
Teren jest ogrodzony.
Kształt działki zbliżony do
prostokąta o wymiarach ok. 8,5
x 16 m. Oznaczenie
klasyfikacji gruntu Br-RI
wewnętrzna droga dojazdowa sprzedawana łącznie z działką
nr 108/5 wraz z wbudowanymi
elementami infrastruktury
technicznej (zbiorniki
nieczystości).

Cena

Wysokość
wadium

Data
pierwszego
przetargu

86 580,00
(brutto)

8 658,00

16.10.2017 r.

1 300,00
(plus 23%
Vat)

130,00

388,33
(plus 23%
Vat)
- 1/6 z
2 330,00

19.09.2017 r.

50,00

Wadium do przetargu należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy - Bank PEKAO SA o/Hrubieszów nr 22124028291111000040270283
w terminie do dnia 13.12.2017r. włącznie.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego
w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium
nie podlega zwrotowi.
Nieruchomości przeznaczone na przetarg nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych. Wznowienie granic nieruchomości
na koszt i staraniem nabywcy.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej
wiadomości.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Przewodniczącemu Komisji Przetargowej dokument potwierdzający
tożsamość.
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 30 dni od dnia 14.11.2017 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Hrubieszów, na stronie internetowej www.hrubieszow-gmina.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty na tablicach ogłoszeń w wymienionych w ogłoszeniu miejscowościach.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Hrubieszowie, pokój nr 9 lub pod numerem telefonu 84 696 20 24
wew. 23 w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Hrubieszów
/-/ Jan Mołodecki

