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1 . Lokalizacja: JurkowicePierwszeobrqb Jurkowice , gmina StaryTarg .
, ,-,i,
J
Opis nieruchomo5ci: dzialka zabudowanabudynkiem magazynowymo konstrukcji stalowej(wid?fl
3. Oznaczenienieruchomo5ciwg danych z ewidencji grunt6w: wg tabeli.
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Godzina

58 416,00zl.

5 850.0021.

09:00

PrzeznaczenienieruchomoSciw miejscowym planie zagospodarowaniaprzestrzennego:Zgodnie ze Miejscov'rymPlanem
ZagospodarowaniaPzestrzennego dla miejscowodci Jurkowice w gminie Stary Targ zatwierdzonego Uchwal4 Nr
XXXII/309/2006 Rady Cminy w Starym Targu z dnia 27 Kwietnia 2006 r. Ww dzialka wpisana jest jako teren obslugi w
gospodarstwach
rolnych(1RU)
3.
Podstawazbycia: Uchwala Rady Gminy nr XXII/I82/2012 z duia 29.11.2012r
6. Cena wlrvolawcza: wg tabeli. Wylicytowan4 cenp sprzedazynieruchomoSoinalezywplacii na konto Gminy Stary Targ w
1321820000070przedzawarciemumory sprzedazy.
BankuSpdldzielczynw Saumie, Oddzial StaryTarg nr 4083090000001
I
Warunki udzialu w przetargu: w przetargumog4 uczestniczyiosoby, kt6re wplace wadium w wysoko6cipodanejw tabeli
nieruchomoscii Ze zagwarantuj4dostQpdo
oraz zlo24 oswiadczenia,2eznany im jest stan prawny i stan zagospodarowania
przeznieruchomoSC
sieci uzbrojeniaterenugestoromtych sieci.
przebiegajqcych
Terminy i miejsca przeprowadzeniaprzetargu: przetargodbgdziesiEw dniu 10.04.2013r.,o godz. 09:00 w sali nr 9 UrzEdu
Gminy w StarymTargu
9 . Termin, miejscewplaty oraz wysoko5dwadium: wadium w wysoko3cipodanejw tabeli nale2ywplacidna konto Cminy Stary
1321820000070p do dnia 08.04.2013r r.
Targ w Banku Sp6ldzielczymw Sztumie ,Oddzial Stary Targ nr 4083090000001
jako
przetargu,
nabywca,
zaliczonezostaniena poczetceny nabycia
przez
kt6ry
ustalony
zostanie
uczestnika
Wadiumrplacone
nieruchomosci.Pozostatymuczestnikomprzctarguwadium zostaniezwrdconeniezwloczniepo zamkniQciuprzetargu,jednak
nie p6Zniejniz przeduplywem 3 dni.
1 0 . Wysokosf postqpienia:6 00,00zl. slownie ( szeSesetzlotych )
l l . Skutki uchylenia si€ od zawarcia umowy sprzedazy: jezeli uczestnik przetargu ustalonyjako nabywca uchyli sig bez
od podpisaniaumowy sprzedazyw formie aktu notarialnegowplaconewadium ulegnieprzepadkowi.
usprawiedliwienia
12. Warunki sprzedaiy nieruchomoSci:
a) NieruchomosciobjQteprzetargiemstanowi4wlasno6dGminy Stary Targ i nie se obci4zone2adnymiprawami i dlugami
wobecos6btrzecich.
b) Gmina Stary Targ zastrzeg"sobie prawo odkupu nieruchomoscibpdqcejprzedmiotemprzetargtJza ceng r6wn4 cenie
przezoferenta,kt6ry wygral przetarg.
nabycianieruchomoSci
13. Informacje dodstkowe:
a) Przetargbgdziewazlry bez wzglpdu na liczbE uczestnik6w,jezeli chociazjeden uczestnikzaoferujeceng$Tzsz4 od aeny
wywolawczejo co najmniejjedno postq)ienie.
orazwznowieniegranic.
wycenaniaruchomosci
doliczonazostanie
b) Do cenynieruohomosci
c) Jezeli nabywcanie spelniawarunk6w okreslonychw art.5 i 6 ustawyz dnia 11.04.2003r o ksztaltowaniuustroju rolnego
(Dz.U.Nr 64 ,po2.592 z p6Zn.zmianamiakty notadalnesporzqdzones4 pod warunkiem,ze AgencjaNieruchomosciRolnych
nie skorzystaz prawa pierwokupu.
d) Nabycie nieruchomoSciprzez cudzoziemca.w rozumieniu przepis6w ustawy o nabywaniu nieruchomo5ciprzez
i administracji.W przypadkunie
cudzoziemc6w,wymaga uzyskaniazezwoleniaministrawla3ciwegodo sprawwe$,nQtrznych
pzepadkowi.
wplacone
wadium
ulegnie
zezwolenia
uzyskania
e) Organizatorprzetarguzawiadomi osobg ustalon4jako nablrvca nieruchomoscio terminie i miejscu zawarcia umowy
przetargu.
sprzedazy,najp6Zniejw terminie 21 dni od dnia rozstrzygni€cia
f) Uczestnicyprzetarguwinni:
- legitymowai sig dowodem osobistym,w przypadkuprowadzeniadzialalno6cigospodarczej- posiadadrpis do ewidencji
na nabycie
dzialalnosci,w przypadkuosobyprawnej- posiadadwypis z wla6ciwegorejestruoraz zgodQorgan6wstatuto\,tych
przedmiotowejnieruchomodci,
- posiadadi przedlozydkomisji pzetargowej oryginaldowoduwplaty wadium,
- zlozyepisemneoswiadczenieo zapoznaniusiq z warunkamii pzedmiotem przetargui przyjgciuich bez zastrzezelh,
- zlozyi pisemneoswiadczenie,2eznanyjest im stanprawny i stanzagospodarowania
nieruchomosci,
g) wszelkie kosztyzwi4zaneze spisaniemumowy sprzcdazyponosinabywca
14. ZastrzeLeniaiW6jt Gminy Stary Targ moze odwolai ogloszonyprzetargjedynie z wa2nychpowod6w, niezwloczniepodajqc
informacjEo odwolaniuprzetargudo publicznejwiadomo6ciz podaniemprzyczynyodwolaniapzetalgu. . _;\A i ;. ",
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