Wójt Gminy Gniezno
ogłasza
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości:
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będzie

Przeznaczenia
w planie
zagospodarowania
przestrzennego
7
Dz ia łk a nr 3 23
prz ez nacz ona jes t
pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną –
s ymb o l p la nu M N1

podatek

Obciążenie
nieruchomości
8

Bez obciążeń

VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 1 8 października 2010 r., o godz. 10 0 0 , sala nr 7
w siedzibie Ur zędu Gmi ny Gniezno, al. Reymonta 2.
Postąpienie pierwsze o 1% ceny wywoławczej , z zaokr ągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złot ych.
Wadium w w ysokości 10% ceny w yw oław czej , wadium może być wnoszone
w pieniądzu, obligacj ach Skarbu Państ wa lub w papierach wartościowych
dopuszczonych do obrotu publicznego. Na potwierdzeniu wpła t y wadium należy
podać nr dział ki i mi ej scowość, w której położona j est dział ka oraz podać pełny
adres zamieszkania osoby pr zystępuj ącej do przetar gu.
Wadium należy w płacić do 11 październi ka 2010 r., na konto Urzędu Gminy
Gniezno PKO BP O/Gniezno 45 1020 4115 0000 9002 0004 2333.
Termin popr zedniego przetar gu ustnego nieograniczonego na w/w dział kę
wyznaczony był na dzień 15.07.2010 r.
Uczestni k pr zetar gu zobowiązany j est przedłożyć komisj i przetargowej dowód
wpłat y wadium. Wadi um wpłacone pr zez uczestni ka, któr y wygrał przetar g zalicza
się na poczet ceny nabycia. Pozostał ym uczestni kom wadium zwraca się
niezwłocznie po zakończonym pr zetar gu nie później niż pr zed upł ywem
3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania s ię
uczestni ka, któr y przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej .
Koszt y umowy notarialnej i wpisu do Ksiąg Wieczyst ych ponosi nabywca.
Infor macj e można uzyskać pod nr tel. 61 424 -57-56, lub w siedzi bie Ur zędu Gminy
Gniezno pok. nr 13.

