OGŁOSZENIE

O

PRZETARGU

NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na
sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

lokal nr 2 ( świetlica wiejska ) o pow. użytkowej 51.61 m² , położony w Bielawie
Górnej gmina Pieńsk

wartość wywoławcza - 51.000,00 zł
W/w lokal położony jest na parterze budynku mieszkalno – użytkowego nr 28, w obrębie działki nr
177/2 o pow. 0,4399 ha. W skład lokalu wchodzi jedna sala główna o pow. użytkowej 51,61 m². Do
lokalu przynależą: sala na parterze o pow. 31,58 m² oraz pomieszczenie na strychu o pow. 40,26 m².
Udział ułamkowy przypisany do przedmiotowego lokalu mieszkalnego we współwłasności części
wspólnych budynku i współużytkowaniu wieczystym gruntu wynosi 47,92 %.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2017r. o godz. 12
Gminy w Pieńsku, w sali nr 20.

00

( piątek ) w Urzędzie Miasta i

Wadium w pieniądzu w wysokości 10% wartości wywoławczej netto należy wpłacić najpóźniej do
dnia 07.03.2017r. ( wtorek ) w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku lub na konto w Banku
Spółdzielczym w Pieńsku (nr konta: 52 8382 0001 0000 0202 2000 0010) w terminie
gwarantującym potwierdzenie dokonania wpłaty wadium na podanym koncie do dnia 07.03.2017 r.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulega przepadkowi w razie
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Pozostałym osobom wadium
zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od przeprowadzenia przetargu.
Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w
Pieńsku, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w
Pieńsku oraz w prasie lokalnej.
Do
wylicytowanej
wartości nieruchomości
zostaną doliczone koszty związane z
przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi
nabywca.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku, w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa ( nr tel. 075 - 77 86 511 - 515 wew. 104,106,108 ).
Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg,
informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Pieńsk, dnia 03 lutego

2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku
Jan Magda

