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W6jt Gminy Stary Targ

RadyMinistr6wzdnia14wrzesnia2004r. wsprawie
Napodstawierozporzqdzenia
(Dz.U. z
nieruchomoSci
orazrokowari
i trybu pir"pro*udzaniaprzetarg6w
sposobu
2004r. Nr 207poz.2l08zp62n.zmianami)
Zaprasza do II rokowari na sprzedaZ:
nieruchomoSciniezabudowanej oznaczonejwedlug ewidencji
grunt6w jako dzialka nr 309/1 o powierzchni 4,40ha ( R IVa 0'36 ha,RVI
o,o8 ha, Ps IV 1,96 ha ,PS V 0,57 ha ,Ps vI 0,97 ha oN0,46 ha ) polo'onej
w miejscowoSciNowy Targ obrqb Nowy Targ '
piqdtysigcyzlotych00/100gr.)
zl. ( szeSidziesi4t
Cenawywolawcza65.000,00
zlotych00/100gr)
(
tysipcypipdset
sze5d
zl
zaliczki( wadium) 6.500,00
Wysot<oSe

Rokowaniaodbgd4sig31 sierpnia2012r. o godz.9,30
w sali nr 3a budynku UrzgduGminY

1) imig, nazwisko i adres albo nazwE lub firmE oraz siedzibg
2) datg sporz4dzenia zgloszenia
te
3j oSwiadczenie, Ze z$aszaiqcy zapoznalsiq z warunkami rokowari i przyjmuje
warunki bez zastrzeheh,
4) proponowana ceng i spos6b iei zaplaty ,
5) proponowany spos6b realizacii dodatkowych warunk6w rokowafr.
Do zgloszenia nalely dolqczy(,kopie dowodu wplaty zaliczki,kt6ra nale?y wplaci6
do dnia 30 sierpnia2ll2 r. na konto urzgdu Gminy Stary Targ
I 321820000070.
nr 4083090000001
kopercie z
Pisemne zgloszenie zawieraiqce w/w dane nale2y skladad w zamkniEtej
dzialka
napisem,,igloszenie do udzialu w rokowaniach na nieruchomoS6niezabudowana
Targu
lJrzgdzie
w
Starym
joqlt
Gminy
o po*. 4,40 ha polozonaw m. Nowy Targ ,, w
*
w sekretariaciew pokoju nr 5 do dnia 31.sierpnia 2012 roku do godz' 9'00'
w
Ogloszony Iprzetarg nieograniczony w dniu 15.06.2012 r. i II przetarg nieograniczony
dniu 19.07.2012r.,-rokowania w dniu 3.08.2012 r. zakonczyl siE wynikiem negatywnym
poniewaznie zglosil siq Zadenuczestnik.
przetarg , & w
Zaliczka zostanie zaliczona na poczet sprzeduly osobie kt6ra wygra
natzecz
przypadku uchylenia sig przez osobE od zawarcia umowy , zaliczkaprzepada
wybrania
bez
,prr.au;a""go. Wojt Gminy zastrzega sobie plawo zamkniqcia rokowari
rzgdzi
urzql
Gospodarczego w UrzEdzie
Rozwoju trospoqarozeBu
Keterat KozwoJu
udziela Referat
powyZszym udztela
nabywcy. Informacje o ^Swierczewskiego
.wew.23
640-50-50
55
20 , pok6j nr l2,Telefon
Gminy Stary Targ , ul.
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