
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 2010 roku Nr 102, poz. 651 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 2004 
roku Nr 207, poz. 2108 z póżn.zm.) 

BURMISTRZ IŁŻY 
o g ł a s z a 

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
położonych w Iłży pomiędzy ulicą Wójtowską a Przy Malenie 

przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
   

Dla nieruchomości tej brak jest aktualnie obowiązującego planu miejscowego oraz nie była 
wydawana decyzja o warunkach zabudowy.  
  
Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości: 
 
 

L.p. 
 

Numer działki   
 

Pow. w m2 
Cena wywoławcza 

nieruchomości 
(brutto) 

 
Wadium 

  
Numer K.W. 

1. 2766/10 1333 69 000 zł 13 800 zł 
2. 2766/4 1318 62 000 zł 12 400 zł 
3. 2766/5 1299 61 000 zł 12 200 zł 
4. 2766/6 1255 59 000 zł 11 800 zł 
5. 2766/7 1245 59 000 zł 11 800 zł 
6. 2766/8 2199 82 000 zł 16 400 zł 
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                Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2012 roku o godzinie 1000 w Urzędzie 
Miejskim w Iłży – pokój nr 27. 
 
                Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 09 
listopada 2012 roku 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. 
 
                Nieruchomości te nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma 
przeszkód prawnych w ich swobodnym rozporządzaniu. 
 
                Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnicy zobowiązani są do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem nieruchomości i warunkami przetargu 
oraz 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 października 2012 roku 


