W6JTG
Mlynarze dnia 06.04.2016

OGLOSZENIE

W6jt Gminy Mlynarze oglasza
przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaz nieruchomosci zabudowanej polozonej w miejscowosci GlaZewo
Cholewy w sklad kt6rej wchodzi:
1.Budynek po bylej Szkole Podstawowej murowany, wolnostoj~cy,
dwukondygnacyjny czysciowo podpiwniczony bez poddasza uZytkowego 0
pow. uZytkowej 870,64 m 2
2.Budynek gospodarczo-sanitamy murowany, bezstropowy 0 pow. UZytkowej
68,01 m2 ,
3. Budynek garazowy murowany 0 wym. zeWD. 16,60x6,75m,
4. Smietnik przybudowany do sciany szczytowej budynku gospodarczo
sanitamego, murowany, przykryty plyt~ zelbetow~. Pow. liZytkowa smietnika
5,80 m2,
5. Ogrodzenie z siatki na slupkach stalowych z k~townik6w osadzonych w
cokole. Wys. ogrodzenia - 1,3 m. Bramy i furtki z pryt6w stalowych wys. 1,5m,
6. Dzialka Nr ewid. 2490 pow. 0,98ha.
Nieruchomosc przeznaczona jest na dzialalnosc uslugow~ z dopuszczeniem
realizacji przedsiywziyc, dla kt6rych sporz~dzenie raportu 0 oddzialywaniu na
srodowisko moze bye wymagane.
Cena wywolawcza nieruchomosci wynosi 447.828,00 zl (slownie: czterysta
czterdziesci siedem tysiycy osiemset dwadziescia osiem zlotych).
Warunkiem przyst~pienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokosci
23.000,00 zlotych w jednej z nastypuj~cych form: w pieni~dzu, obligacjach
Skarbu Panstwa lub papierach wartosciowych dopuszczonych do obrotu
publicznego. Wadium w formie pieniymej naleZy wniesc na konto Nr 78 8925
0006 0000 1632 2000 00 30 BS R6tan na minimum 3 dni robocze przed
przetargiem tj. do dnia 07.06.2016r. do godz. 12.00.
Wadium wplacone w pieni~dzu przez uczestnika, kt6ry wygral przetarg zostanie
zaliczone na poczet nabycia nieruchomosci. Uchylenie siy od zawarcia umowy
skutkowac bydzie utrat~ wadium.
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaZy zostal podany do publicznej
wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Urzydu Gminy Mlynarze.

Przetarg odbydzie siy w dniu 10 czerwca 2016r 0 godz. 10.00 w sali
konferencyjnej Urzydu Gminy Mtynarze, ul. Ostrolycka 7.
Zastrzega siy prawo do odwolania przetargu z wamych przyczyn w trybie art.
38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r 0 gospodarce nieruchomosciami.
Dodatkowych informacji w sprawach przetargu udziela pracownik Urzydu
Gminy Mtynarze Pan Adam Rupinski od poniedzialku do pi,!tku w godz. 8.00 
16.00 lub pod Nr tel. 0-29/768-00-62.

