
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
             Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2174 z póżn.
zm.)  oraz  §  13  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września  2004  roku
w sprawie  sposobu i  trybu  przeprowadzania  przetargów oraz  rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku poz. 1490)  

                                   

BURMISTRZ IŁŻY
o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Iłży przy ulicy Czachowskiego,

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4511/5
o powierzchni 0,0113 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku

prowadzi KW Nr RA1L/00050904/1.

Dla  nieruchomości  tej  brak   jest  aktualnie  obowiązującego  planu  miejscowego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego
jest  to  teren o  preferencji  dla  funkcji  mieszkalnictwa  jednorodzinnego.  W gruncie
działki przebiega gazociąg DN 300 mm średniego ciśnienia, który jest przeszkodą
w efektywnym wykorzystaniu powierzchni działki pod zabudowę.

CENA WYWOŁAWCZA – 4 400 zł (brutto)

        Przetarg odbędzie  się w dniu 10 sierpnia  2018 roku o godzinie  1000

w Urzędzie Miejskim w Iłży – pokój nr 27.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest  wpłata  w terminie do dnia  07 sierpnia
2018 roku wadium w wysokości 800 zł na konto Urzędu Miejskiego w Iłży nr 92 9129
0001 0000 0000 0824 0029.

     Wadium wpłacone przez osobę,  która wygra  przetarg zostanie zaliczone na
poczet  ceny  nabycia  nieruchomości,  a  w  przypadku  uchylenia  się  od  zawarcia
umowy notarialnej przepadnie na rzecz sprzedającego.
     Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po jego
zakończeniu.

       Nieruchomość ta nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma
przeszkód prawnych w jej swobodnym rozporządzaniu.

   Przed  przystąpieniem  do  przetargu,  uczestnicy  zobowiązani  są  do  złożenia
pisemnego  oświadczenia,  że  zapoznali  się  ze  stanem  nieruchomości  i  że  go
akceptują.

      Burmistrz Iłży zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje
w sposób zwyczajowo przyjęty.
      Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11, pokój nr 27, tel. (048)
341-22-27 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

Iłża, dnia 09 lipca 2018 roku


