O G Ł O SZ E N I E
Burmistrza Łęknicy
z dnia 22 kwietnia 2008r.
Ogłaszam przetarg ustny ograniczony (dla właścicieli działek
przyległych) zgodnie z § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Państwa lub własność gminy, oraz Uchwałą
Nr IV/15/2002 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
mienie komunalne miasta Łęknica - na sprzedaŜ działki niezabudowanej połoŜonej przy ul. XX-lecia w Łęknicy oznaczonej w/g
ewidencji gruntów numerem 171/15.
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Przetarg odbędzie się dnia 30 maja 2008r. o godz. 10 w sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy przy ul. śurawskiej 1.
Przetargiem objęta jest następująca nieruchomości:
1. Działka niezabudowana nr 171/15 połoŜona przy ul. XX-lecia
w Łęknicy o powierzchni 1193 m2. Działka zgodnie Planem
Przestrzennym Zagospodarowania Miasta Łęknicy przeznaczona
jest pod zabudowę mieszkaniowo– usługową.Działka nie podlega
opłacie z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
Nieruchomość jest wolna od obciąŜeń . KW brak.
Cena wywoławcza nieruchomości 4.800,00 zł. Do wylicytowanej
kwoty doliczony zostanie podatek Vat w wysokości 22%.
Nabywca działki będzie zobowiązany do nawiezienia ziemi
aby przygotować teren pod inwestycję, urządzenia skarpy od
strony południowej, odprowadzenia wody z działki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w kwocie
960,00 zł za działkę nr 171/15 Wadium naleŜy wpłacić w gotówce w
kasie Urzędu Miasta w Łęknicy lub na konto

-2PKO BP SA 59 1020 5460 0000 5002 0058 2130. do godz.
14 oo w terminie do 27 maja 2008r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu
nie wygrały wadium zwraca się bezpośrednio po zamknięciu
przetargu.
Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy
notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Łęknicy,
wadium ulega przepadkowi na rzecz miasta Łęknica.

Organizator przetargu informuje, Ŝe zastrzega sobie prawo
uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje na temat przetargu moŜna uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Łęknicy pokój nr 206 w godzinach
urzędowania lub pod nr telefonu 3624709.

