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w6jt Gminy'' Stary Targ

Na podstawie rozporzqdzenraRady Ministr6w z dnia 14 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
sposobui trybu przeprowadzama przetarg6woraz rokowari nieruchomoSci ( Dz.ll . z
2004r. Nr 207 po2.2108zpoLn. zmianami )

Zaprasza do rokowaf

na sPrzedai :

nieruchomoSci niezabudowanej ozn^czonej wedlug ewidencji grunt6w
jako dzialka nr 309/1 o powierzchni 4,40 ha ( R IVa 0,36 ha ,RVI 0,08
ha, Ps VI 0,97 ha,N 0,46 ha ) polo2onei w miejscowoSci Nowy Targ obrpb
Nowy Targ
Cena wywolawcza 70.000,00 zl. ( siedemdziesiqttysiqcy zlotych 00/100gr.)
WysokoSd zaliczki ( wadium ) 7.000'00zl

Rokowania odbgd4sip 3 sierpnia2012 r. o godz.9,30
w sali nr 3a budynku UrzEduGminY

1) imig, nazwisko i adres albo nazwE lub firmq oraz siedzibq
2) datq sporz4dzenia zgloszenia
3) oSwiadczenie,2e zglaszaiqcy zapoznal siEz warunkami rokowaf i PrzYjmuje te
warunki bez zastrzeZen.
4) proponowana cenE i spos6b jei zaplaty ,
5) proponowany spos6b realizacii dodatkowychwarunk6w rokowa6.
Do zgioszenia naleZy dolqczyckopie dowodu wplaty zaliczki,kt6ra nale?y wplacid
do dnia 2 sierpnia 2012 r. na konto UrzEduGminy Stary Targ
1321820000070.
nr 4083090000001
pisemne zgloszenie zawieraj4ce w/w dane nale|y skladadw zamknigtej kopercie z
napisem,,Zgloszenie do udzialu w rokowaniach na nieruchomoScniezabudowana dzialka
nr 309/1 o po*. 4,40ha poloZonaw m. Nowy Targ ,,w lJrzqdzie Gminy w StarymTargu
w pokoju nr 5 do dnia 3 sierpnia 2012 roku do godz. 9'00'
w sekretariacie
Ogloszony Iprzetarg nieograniczony w dniu 15.06.2012 r. i II przetarg nieograniczony w
dniu 19.07.2012 r. zakohCzytsiE wynikiem negatywnym poniewaL nie zglosil siq Zaden
uczestnik.
Zaliczka zostanie za\czona na poczet sprzeda?y osobie kt6ra wygra ptzetatg , ? w
przypadku uchylenia siE przez osobE od zawarcia umowy , zaliczka przepada na rzecz
rp.r"au;a""go. Wojt Gminy zastrzega sobie prawo zamkniqcia rokowafl bez wybrania
nabywry. ttrformaile o powy2szym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzqdzie
20 , pokoj nr l2,Telefon 55 640-50-50.wew.23
Gminy StaryTarg , ul. Swierczewskiego
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