
W6JT GMINY O G L O S Z E N I E
ALEKSANDROW

Wojt Gminy Aleksandrow

oglasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci potozonej w miejscowosci Ostrow gmina Aleksandrow k/Opoczna
oznaczonej numerem dziatki:

- 176/9 o pow. 391 m2, cena wywolawcza 8000 zl plus 23% VAT, wadium 1000 zl, minimalne postajnenie 100 zl

Nieruchomosc polozona w otoczeniu dzialek rekreacyjnych. Z uwagi na uksztaltowanie terenu oraz wyst^puja^ce w terenie zadrzewienia dzialka
posiada utrudniony dojazd do drogi publicznej. Stanowi idealny przedmiot nabycia dla wlascicieli dzialek s^siednich. Gmina Aleksandrow nie posiada
planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrow nieruchomosc
znajduje si? w terenach rekreacyjnych, na ktorych z uwagi na przebiegaja_ca_ granic? specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 ,,DOLINA
SRODKOWEJ PILICY" zostalo wprowadzone ograniczenie rozwoju funkcji mieszkaniowo - rekreacyjnej.

Przetarg odb$dzie si$ w dniu 23 maja 2012 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urz^du Gminy wAleksandrowie.
Warunkiem przystajpienia do przetargu jest wplacenie wadium w ustalonej wysokosci w kasie Urze_du Gminy Aleksandrow lub na konto
Nr 11 89730003002004105369 0007 BS Ziemi Piotrkowskiej o/Paradyz filia Aleksandrow najpozniej do dnia 18 maja 2012 r.
Wadium wplacone przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygra zalicza si^ na poczet ceny nabycia nieruchomosci.
Wplacone wadium zostanie zwrocone na rzecz osob, ktore nie wygraly przetargu, niezwlocznie po jego zakonczeniu, jednak nie pozniej niz przed
upiywem 3 dni od zamkni^cia przetargu.
Osoba wyloniona jako nabywca nieruchomosci ponosi koszty notarialne i sajdowe, ktore okresli notariusz.
Termin i miejsce zawarcia umowy ustali organizator przetargu. W przypadku uchylenia si? osoby wygrywajajzej przetarg od zawarcia umowy
wplacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wojt Gminy Aleksandrow zastrzega sobie prawo odstajnenia od przetargu z waznych przyczyn, o czym poinformuje niezwlocznie
poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogloszen Ur/edu Gminy Aleksandrow oraz na stronie internetowej Urz^du Gminy
Aleksandrow www.bip.aleksandrow.net.pl.
Blizszych informacji dotyczacych przetargu mozna uzyskac w Urz^dzie Gminy Aleksandrow (pokoj nr 105) lub pod nr tel. (44) 756-00-69
wew. 26.

Aleksandrow, dnia 18.04.2012 r.


