
WOJT GMINY
JllfI'ZIÓW Wójt Gminy Mniszków

oglasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony ( licytacje) na sprzedaz nieruchomosci,
stanowiacej wlasnosc Gminy Mniszków.

nr dzialki pow. m.kw. KW Cena wywolawcza Wadium Przeznaczenie
97 9800 23977 3240,00 zl 324,00zl Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagosp.

przestrzennego Gminy Mniszków obowiazujacym do dnia
31.12.2003r., dzialka znajduj sie w terenach mieszkaniowo
uslugowych i rolnych. Obecnie nie ma obowiazujacego
planu zagospodarowania na ten teren. Zgodnie ze studium
uwarunkowan zagosp. przestrzennego - utrzymano
dotychczasowe przeznaczenie przedmiotowego gruntu.
Nieruchomosc w ewidencji gruntów RV, RVJ.
Sposób zagospodarowania zostanie ustalony w drodze
decyzji o warunkach zabudowy.

,

Do cenywylicytowane.iwartosci gruntu zostanie doliczonypodatek VATw naleznej wysokosci.
Przetarg odbedzie sie w siedzibie Urzedu Gminy w Mniszkowie w sali konferencyjnej w dniu 28 grudnia 2006r.
o godz. 10.00.
Wadium w wysokosci podanej w tabeli nalezy wplacic w kasie Urzedu Gminy nie pózniej niz do dnia
21 grudnia 2006r.
O wysokosci postapienia decyduja uczestnicy przetargu, z tym ze postapienie nie moze wynosic mniej niz 1% ceny
wywolawczej, z zaokragleniem w góre do pelnych dziesiatek zlotych.
Wójt Gminy Mniszków zastrzega sobie prawo odwolania przetargu w przypadku zaistnienia 'uzasadnionych przyczyn. Warunkiem
dopuszczenia do przetargu jest wplacenie wadium w podanej wysokosci. Wadium wplacone przez uczestnika, który przetarg wygral, zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomosci, zas pozostalym uczestnikom zwrócone po zakonczeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz
Gminy Mniszków w razie uchylenia sie nabywcy nieruchomosci od zawarcia aktu notarialnego. Ze szczególowym przebiegiem przetargu
uczestnicy zostana zapoznani przed jego rozpoczeciem. Informacji w sprawie przetargu i warunków przetargu udziela Referat ds. Gospodarki
Gruntami w tut. Urzedzie Gminy w Mniszkowie, pokój nr7 I pietro, tel. (O 44 ) 756 1522 wew.18.

Uwaga: Sprzedaz przedmiotowej nieruchomosci nastepuje pod warunkiem, ze Agencja Nieruchomosci Rolnych, dzialajaca na rzecz Skarbu
Panstwa, nie skorzysta z prawa pierwokupu zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o ksztaltowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 2003r.
Nr 64, poz.592).

Mniszków, dnia 20.11.2006r. ..,-
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