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WOJT GMINY POPIELOW
o g 1 a s z a:
I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanej nr 169/18 km.2 obrfb Karlowice stanowia^cej
wlasnosc Gminy Popielow .
Przetarg odb^dzie si§ w dniu 27 maja 2011r. w siedzibie Urz^du Gminy w Popielowie , przy
ul. Opolskiej 13 w Sali konferencyjnej Urz^du Gminy o godzinie 10.00 ;
Przedmiotem przetargu jest dzialka nr 169/18 km.2 obreb Karlowice nieruchomosc
niezabudowana, nieogrodzona polozona w Karlowicach, nieruchomosc posiada urza^dzona ksi?g?
wieczystq. OP1B/00020986/3 bez obciajzeii, ograniczen i zobowiajzan. Powierzchnia dzialki 0,0939ha.
Dzialka w ksztalcie prostokaja , teren wymaga rekultywacji i urzajizenia zieleni , dojazd dobry droga
gruntowq. , sa^siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny zadrzewione i zakrzewione .W
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Karlowice tereny na ktorych polozona jest
nieruchomosc oznaczona sa^symbolem 3ZP co stanowi teren zieleni urza_dzonej.
Cena wywolawcza za dzialkg powyzej opisanq vvynosi 5009,00zl netto (slownie: pi§6 tysie_cy
dziewie_c zlotych 00/100 zwolnione z podatku VAT) .
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wplacenie wadium w pieniajlzu w wysokosci 500,00zl
(slownie: pie_cset zlotych 00/100). Nabywca oprocz ceny za dzialke^ ponosi koszty przygotowania
nieruchomosci do sprzedazy w kwocie 882,00 zl brutto platne na konto Urzejdu Gminy najpozniej do
dnia zawarcia umowy przenosza^cej prawo wlasnosci nieruchomosci oraz koszty zawarcia umowy
notarialnej i oplat wieczysto ksi^gowych po podpisaniu umowy notarialnej .
DWadium na w/w nieruchomosci nalezy wplacic najpozniej do dnia 23 tnaja 201 Ir przelewem na
konto Urz^du Gminy Popielowie nr 90 8895 0006 2000 0005 1044 0006 Bank Spoldzielczy Dobrzen
Wielki , oddzial Popielow. Terminem wplaty wadium jest data zaksi^gowania srodkow na koncie
Urz^du Gminy Popielowie .
2)W przetargu moga^brac udzial osoby fizyczne i osoby prawne . Uczestnicy przyst?pujq.cy do przetargu
winni przed otwarciem przetargu przedlozyc komisji przetargowej dokument poUvierdzaja^cy tozsamosc
oraz dowod wplaty wadium. Przedstawiciele osob prawnych przyst^puja^cych do przetargu zobowia^zani
sa^ posiadac pelnomocnictwo notarialne do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz aktualne
\vypisy z wlasciwego rejestru sa^dowego .
3)Wplacone wadium przez uczestnika , ktory wygral przetarg zalicza si§ na poczet ceny nabycia
nieruchomosci.
4)Pozostalyin uczestnikom przetargu wadium zwraca si§ niezwlocznie na wskazane przez nich konto,
jednak nie pozniej niz przed upbywem 3 dni od dnia zamkni^cia przetargu .
5)Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie przysta^pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy sprzedazy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu moze
odstajiic od zawarcia umowy , a wplacone wadium nie podlega zwrotowi .
6)Uczesmik przetargu , ktory wygrat przetarg , jest zobowiajzany do zaplaty wylicytowanej ceny wraz
z podatkiem VAT najpozniej do dnia zawarcia umowy przenosza^cej prawo wlasnosci nieruchomosci ,
Za terrain wplaty ceny nabycia i kosztow przygotowania przyjmuje si§ dat§ zaksie-gowania wplaty na
rachunku bankowym Urz^du Gminy w Popielowie .
7)Wojt Gminy Popielow zastrzega sobie prawo do odwolania przetargu z uzasadnionych przyczyn ,

informacja o odwolaniu zostanie niezwlocznie ogloszona .
8)Szczeg61owych informacji o przetargu i mozliwosci ogl^dzin przedmiotu przetargu mozna
uzyskac w referacie ITR Urz^du Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 , pokoj 13 w godzinach
7.15-15.15, tel. 77427-58-54.
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