WÓJT GMINY KRASOCIN
Działając na podstawie art. 35 iart. 38 Ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z2021 r. poz. lS9Ozpóźn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 14 września 2004 roku w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 tj. ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony:
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1.

Oleszno
Księga wieczysta
KII W/00028564,9

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Krasocin zatwierdzonym Uchwałą nr 111110/2000
Rady Gminy w Krasocinie z dnia 27 marca 2000 r, i zmienionym Uchwalą
nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Krasocinie zdnia 13 rnsja 2011 r. i
Uchwałą nr XXXI/255/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013 r.
oraz Uchwałą nr VI/54/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 kwietnia 2015
r. oraz UchwaiąNr XVI/159/16 Rady Gminy Krasocio z dnia 17 maja 2016
i Uchwałą Nr XXI/194/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 6 pr17iernika
2016r i Uchwałą Nr XXX/290/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 13 września
2017 i Uchwałą NrXXXVJW36I/IS Rad"gmłuj" Kr och?zdaia30 maja
2018 r i Uchwalą Nr X/84/19 Rady Gminy Krasoci n z dnia 3 czerwca
2019 r
- działka nr. ewid. 1595/4 obręb 0016 Oleszno gin- Krasocin położona jest
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
- działka nr ewid. 1595/3 obręb 0016 Olesz.no gm. Krasocin położona jest
w części w terenach zanbudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
oraz w terenach zalesień
Powyższe działki położone są w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

1595/3

0,0988

Według ewidencji działki
1595/3 i 1595/4 stanowią
grunty rolne.

07.02.2022 r.
Godz. 8.00

Przetarg ustny
nieograniczony

34850,00

3485,00

1595/4

0,1029

Oleszno
Księga wieczysta
KI1W/00028564/9
2.

Dla działki nr ew. 1595.
odpowiadającej po
podziale działkom nr ew.
1595/3 jar ew. 1595/4
wydana została decyzja o
warunkach zabudowy dla
inwestycji polegającej na
budowie dwóch
budynków mieszkalnych
jednorodzinnych.

07.02.2022r.
Godz. 8.30
Sala
konferencyjna
poi Nr 3
Urząd Gminy
W Krasocinie

36 100.00

Przetarg ustny
nieograniczony

Przetarg UStflY
nieograniczony

3610,00

Do
yIici"wane
ceny zakupu
działek 1595/3
11595/4
zostanie
doiieznny
podatek VAT
w wysokości
23°!o

• Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:
Działki będące przedmiotem przetargu nie są obciążone żadnymi prawami oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązafi.
• O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu jednakże wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
• Przystępujacy do przetargu winni wpłacić wadium najpóźniej do dnia 03.02.2022.r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Krasocin w Banku Spółdzielczym
0/Krasocin Nr 19 8525 0002 0010 0012 0043 0005. Za termin niatności uważa się datę wptywu środków na konto.
• Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.
• W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu. Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać
dowód tożsaniości. przedstawiciele osób prawnych dodatkowo upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu.
• Osoby biorące udział w przetargu do chwili rozpoczęcia przetargu zobowiązane są przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem
o przetargu, ze stanem prawnym, stanem faktycznym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może
nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego. Przetarg uznany jest za ważny, jeżeli chodż jeden z uczestników zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej.
• Cena wylicytowana na przetargu stanowi cenę sprzedazy. Kandydat na nabywcę jest obowiązany do wpłacenia wyŁieytowane ceny nabycia pomaiejszone o wpłacone
wadium najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przelewem na rachunek bankowy Gminy Krasocin w Banku Sp6ldzielczyrn 01 Krasocin

•

•
•

Nr 30 85250002 0010 0112 0043 0049.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone gotówką lub przelewem na
podany przez uczestnika rachunek nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy,
-jeżeli osoba ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty wylicytowanej
ceny nabycia nieruchomości.
Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
informuje się, że organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Krasocin pokój nr 1 lub telefonicznie pod nr (041) 39-17-026 wew. 3
Wójt Gminy Krasocin
1-I Ireneusz (3liściński l-I

