
OGŁOSZENIE O  PRZETARGU
BURMISTRZ  IŁŻY

ogłasza 
pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Iłży 

1.  ul.  Wójtowska/ul.  Przy Malenie, oznaczona w ewidencji  gruntów jako 
działka 2766/10 o powierzchni 1333 m2, objęta KW Nr RA1L/00051922/0.
Działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, energia naziemna 
od strony drogi gminnej, w drodze wewnętrznej istnieje wodociąg. 

CENA WYWOŁAWCZA – 69 000 zł (brutto)
Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłata  wadium  w  wysokości 
13 800 zł w terminie do dnia 29 października 2012 roku na konto Urzędu 
Miejskiego  w  Iłży  nr  92  9129  0001  0000  0000  0824  0029 w  Banku 
Spółdzielczym w Iłży.

2.  ul.  Wójtowska/ul.  Przy Malenie,  oznaczona w ewidencji  gruntów jako 
działka 2766/4 o powierzchni 1318 m2, objęta KW Nr RA1L/00051922/0.
Działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, energia naziemna 
od strony drogi gminnej, w drodze wewnętrznej istnieje wodociąg. 

CENA WYWOŁAWCZA – 62 000 zł (brutto)
Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłata  wadium  w  wysokości 
12 400 zł w terminie do dnia 29 października 2012 roku na konto Urzędu 
Miejskiego  w  Iłży  nr  92  9129  0001  0000  0000  0824  0029 w  Banku 
Spółdzielczym w Iłży.

3.  ul.  Wójtowska/ul.  Przy Malenie,  oznaczona w ewidencji  gruntów jako 
działka 2766/5 o powierzchni 1299 m2, objęta KW Nr RA1L/00051922/0.
Działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, energia naziemna 
od strony drogi gminnej, w drodze wewnętrznej istnieje wodociąg. 

CENA WYWOŁAWCZA – 61 000 zł (brutto)
Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłata  wadium  w  wysokości 
12 200 zł w terminie do dnia 29 października 2012 roku na konto Urzędu 
Miejskiego  w  Iłży  nr  92  9129  0001  0000  0000  0824  0029 w  Banku 
Spółdzielczym w Iłży.

4.  ul.  Wójtowska/ul.  Przy Malenie,  oznaczona w ewidencji  gruntów jako 
działka 2766/6 o powierzchni 1255 m2, objętaKW Nr RA1L/00051922/0.
Działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, energia naziemna 
od strony drogi gminnej, w drodze wewnętrznej istnieje wodociąg. 

CENA WYWOŁAWCZA – 59 000 zł (brutto)
Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłata  wadium  w  wysokości 
11 800 zł w terminie do dnia 29 października 2012 roku na konto Urzędu 



Miejskiego  w  Iłży  nr  92  9129  0001  0000  0000  0824  0029 w  Banku 
Spółdzielczym w Iłży.

5.  ul.  Wójtowska/ul.  Przy Malenie, oznaczona w ewidencji  gruntów jako 
działka 2766/7 o powierzchni 1245 m2, objęta KW Nr RA1L/00051922/0
Działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, energia naziemna 
od strony drogi gminnej, w drodze wewnętrznej istnieje wodociąg. 

CENA WYWOŁAWCZA – 59 000 zł (brutto)
Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłata  wadium  w  wysokości 
11 800 zł w terminie do dnia 29 października 2012 roku na konto Urzędu 
Miejskiego  w  Iłży  nr  92  9129  0001  0000  0000  0824  0029 w  Banku 
Spółdzielczym w Iłży.

6.  ul.  Wójtowska/ul.  Przy Malenie,  oznaczona w ewidencji  gruntów jako 
działka 2766/8 o powierzchni 2199 m2, objęta KW Nr RA1L/00051922/0
Działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, energia naziemna 
od strony drogi gminnej, w drodze wewnętrznej istnieje wodociąg. 

CENA WYWOŁAWCZA – 82 000 zł (brutto)
Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłata  wadium  w  wysokości 
16 400 zł w terminie do dnia 29 października 2012 roku na konto Urzędu 
Miejskiego  w  Iłży  nr  92  9129  0001  0000  0000  0824  0029 w  Banku 
Spółdzielczym w Iłży.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 listopada 2012 roku o godzinie 
1000  w Urzędzie Miejskim w Iłży – pokój nr 27.

Wadium  wpłacone  przez  osobę,  która  przetarg  wygra  zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia 
się  od  zawarcia  umowy  notarialnej,  wadium  przepadnie  na  rzecz 
sprzedajacego.

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone 
niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni  od zakończenia 
przetargu. 

Burmistrz  Iłży  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu  o  czym 
poinformuje w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wskazanie  granic  nieruchomości  na  gruncie  może  nastąpić  na 
koszt Kupującego.

Dodatkowych  informacji  o  nieruchomości  będącej  przedmiotem 
przetargu  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim  w  Iłży  –  pokój  nr  27, 
tel.  (048)  341-22-27 w  dniach  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach 
od 800 do 1500.     

Iłża, dnia 03 października 2012 roku.                        


