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W6jt Gminy Stary Targ

Na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeptowadzania przetargow oraz rokowari nieruchomoSci (Dz. U. z
2004 r. Nr 207 po2.2108zpo2n. zmianami )

Zaprasza do rokowali na sprzedaL:
n ieruchomo6ci zabudowanej bytym bu dyn kiem hyd rofor ni oznaczonej
wedlug ewidencji jako dzialka nr 208/2 o powierzchni 0'1657 ha (B)
polo2onej w miejscowoSciGintro obrpb Jurkowice
Cena wywolawcza 9.000,00 zl. ( dziewipi tysigcy zlotychO0/l00gr.)
WysokoSd zaliczki ( wadium ) 90,000 zl

Rokowania odbpd4sip 3 sierpnia 2012 r. o godz. 9rl0
w sali nr 3a budynku Urzqdu Gminy .
Pisemne zgloszenie do udzialu w rokowaniach musi zawierad
1) imig, nazwisko i adres albo nazwE lub fir-Q oraz siedzibq
2) datp sporz4dzenia zgloszenia
3) oSwiadczenie,2e zglaszajqcy zapoznal sig z warunkami rokowan i przyjmuje te
warunki bez zastrzelen,
4) proponowana cenp i spos6b jej zaplaty ,
5) proponowany spos6b realizacji dodatkowych warunk6w rokowan.
Do zgloszenia nale2y dolqczy(,kopie dowodu wplaty zaliczki,kt6ra nale?y wplaci6
do dnia 2 sierpnia 2012 r. na konto Urzqdu Gminy Stary Targ
nr 408309000000
1I 321820000070.
Pisemne zgloszenie zawierujqce w/w dane nale?y skladai w zamknigtej kopercie z
napisem ,, Zgloszenie do udzialu w rokowaniach na nieruchomoSi zabudowana bylym
budynkiem hydrofomi w m. Gintro ,, w Urzqdzie Gminy w Starym Targu w sekretariacie
w pokoju nr 5 do dnia 3 sierpnia 2012 roku do godz. 9,00.
Ogloszony I przetarg nieograniczony w dniu 29.05.2012 r. i II przetarg nieograniczony w
dniu 17.07.2012 r. zakonczyl sig wynikiem negatl.wnym poniewa? nie zglosil siq 2aden
uczestnik .
Zaliczka zostanie zaliczona na poczet sprzeda?y osobie kt6ra wygra przetarg , & w
przypadku uchylenia siE przez osobE od zawarcia umowy , zaliczka przepada na rzecz
sprzedaj4cego.Wojt Gminy zastrzega sobie prawo zamkniEcia rokowari bez wybrania
nabywcy. Informacje o powyzszym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzqdzie
20 , pokoj nr l2,Telefon 55 640-50-50.wew.23
Gminy Stary Targ , ul. Swierczewskiego
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