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przeznaczenienieruchomosci w miejscowym planie zagospodarowaniaprzestrzelnego: Zgodnie ze Miejscowym Planam
dla miejscowo6ciSzropy w gminie StaryTarg zatwierdzonegoUchwal4Nr XXXI280/2006
PEestrzennego
Zagospodarowania
stycznia2006 r. w/w dzialka wpisanajest jako teren zabudoty uslugowej ( 29 U ).
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5 . Cz;Si terenulezy $fukladzie ruralistycznymna kt6rym znajdujesiQzabyteknieruchomychroniony aktemprawamiejscowego.
6. Podstawazbycia: Uchwala Rady Gminy nr XXIII/181/2012 z dnia29.12.2012r
1
Cena wywolawcza: wg tabeli, Wylic)'towanecenQsprzeda2ynieruchomo3ci nalezy wplaci6 na konto Gminy Stary Targ w
przedzawarciemumowy sprzedr4.
1321820000070
BankuSp6ldzielczymw Sztumie, Oddzial StaryTarg nr 4083090000001
Warunlii udzialu w przetargu: w przetargumogq ucz€stniczydosoby, lt6re wplac4 wadium w wysoko5cipodanejw tabeli
zloiq oswiadczeiiu, z. inany im jest stan pmwny i stan zagospodarowanianieruchomosci i ze zagwarantujQdostQpdo
on::],az
przeznieruchomoidsieci uzbrojeniaterenugestoromtych sieci.
przebiegaj4cych
przeprowadzenia przetargui pEetarg odbQdziesig w dniu 16. 05. 2013r ,, o godz. 09:00 w sali nr 9
i
miejsca
terminy
l.
UrzQduCminy w StarymTargu
1 0 . Termin, mielice wptaty orai wysotoSdwadium: wadium w wysokoscipodanejw tabeli naleirywplacidna konto Gminy Stary
1321820000070 do dnia 13. 05.2013 r'
Targ w Banku SpOlaziitczymw Sztumie ,Oddzial Stary Targ nr 4083090000001
Wa[ium wplaconi przez uczestnikaprzetargu,kt6ry ustalonyzostaniejakonabywc4 zaliczonezostaniena poczetceny nabycia
jednak
nieruchomosci.pozostalymuczestniiom pzetargu wadium zostaniezwr6coneniezwloczniepo zamknigciuprzetargu,
nie p6hiej niz przeduplylvem3 dni.
l l . wysokosd postqpienia:300,00 zl. slownie ( trzysta zlotych )
jako nabywca uchyli sig bez
12. Stotti u"t yteni" siQ od zawarcia umowy sprzedaiy: jezeli uczestnik przetargu ustalony
wadium
ulegnieprzepadkowi
wplacone
usprawiedliwieniaod podpisaniaumowy sprzedazyw formie aktu notarialnego
13. Warunki sprzedaiy nieruchomosci:
a) NieruchomosciobjQteprzetargiomstanowi4wlasnosdGminy Stary Targ i nie s4 obci4zonezadnymi prawami i dlugami
wobecos6btrzecich.
b) Gmina Stary Targ zastrzegasobie prawo odkupu nieruchomo6cibqd4cejprzedmiotemprzetarguza cenEr6wnE cenie
nabycia nieruchomoSciprzez oferenta, kt6ry \'vygral przetarg.
13, Informacje dodatkowe:
a) przetirg bgdziewa2ny bez wzglEdu na liczbp uczestnik6w,jezeli chociazjeden uczestnikzaoferujecenQ*yzszq od ceny
uywolawczej o co najmniejjedno post4pienie'
doliczonazostanie*ycena nieruchomogci orazwznowieniegranic.
bj Do cenyn-ie.uchomosci
przez cudzoziemca,w rozumieniu przepis6w ustawy o _nlbrwaniu nieruchomosci przez
nieruchomosci
"j Nuby"ia
cudzoziimc6w,*rymagauzyskaniazezwoleniaministrawlaJciwegodo sprcw wewnqtrznychi administracji.W przypadkunie
uzyskaniazezwoleniawplaconewadium ulegnieprzepadkowi.
d) Organizatorprzetargu zawiadomi osobg ustalon4jako nabywca nieruchomoscio teminic i miejscu zawarcia umowy
przetargu.
najp6zniejw terminie21 dni od dnia rozstrzygniQcia
sprzedazy,
e)'- Uczestnicyprzctarguwinni:
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- zlozyi pisemneogwiadczenie,2eznarryjest im stanprawny i stanzagospodalowania
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14. Zastrzeherli^i WOjt Cminy Stary Targ moze odwolac ogloszony przetarg jedynie z wazrlyah powoddw, niezwlocznie podaj4c
informacjgo odwolaniuprzetargudo publicznejwiadomosciz podaniemprzyczynyodwolaniapEetargu
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StaryTarg,dnia 15.04.2013

