
Burmistrz Iłowej
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej

własność Gminy Iłowa
położonej w Iłowej przy ul. Poniatowskiego

Przeznaczenie : pod budowę garażu na samochód osobowy.

Księga wieczysta nr 33622 .

Nr działki Pow. w m2 Cena wywoławcza Wysokość wadium

423/9 19 342,- 60,-

W/w grunty niezabudowane zostają przeznaczone do  sprzedaży pod budowę garaży
murowanych o pow. użytkowej 5,80 m x 2,75 m , o wysokości zabudowy do jednej
kondygnacji nadziemnej , dachem płaskim jednospadowym oraz bramami wjazdowymi
od strony budynku przy ul.Nadrzecznej 11.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2009 r. o godz. 11.00 w
budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej przy ul.Żeromskiego 27
pok. nr 8 . W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i
prawne , jeżeli najpóźniej do dnia 12 stycznia 2009 r. do
godz.14.00 wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości  w kasie
Urzędu Miejskiego w Iłowej lub na konto nr 50 9658 0006 0000
1443 2007 0004 BS Iłowa (za datę wpłaty wadium przelewem uważa
się datę wpływu środków  na konto do godz.14.00 dnia 12 stycznia
2009 r.).

Osoby , które wygrają  przetarg na poszczególne działki zostaną obciążone kosztami podziału
działki w wysokości 270,83,- za jedną działkę . Termin wpłaty tej kwoty - przed zawarciem
umowy notarialnej .

Ustalona w wyniku przetargu cena gruntu po doliczeniu podatku VAT 22 % płatna jest najpóźniej w dniu
zawarcia umowy notarialnej .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny
sprzedaży , pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po przetargu . Wadium ulega
przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego Iłowa , jeżeli uczestnik , który przetarg wygra
uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona w
ciągu najpóźniej 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie spisania
umowy notarialnej.
Dodatkowe informacje pod nr tel. (068) 368-14-12.
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