
Jastrowie 04-08-2010 r. 
 
 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA JASTROWIE  
OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY 

NIEOGRANICZONY DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH  

 
NA SPRZEDAś NIśEJ WYMIENIONYCH DZIAŁEK POŁOśONYCH W NADARZYCACH 
ZAPISANYCH W KSIĘDZE WIECZYSTEJ SĄDU REJONOWEGO W ZŁOTOWIE NR 35549 
 
1.działka mieszkaniowa nr 6/26 o powierzchni 1290 m2  
CENA WYWOŁAWCZA- 28182,00 zł ( w tym 5082,00 zł Vat) 
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złotych 00/100) 
Wadium w kwocie 2820.00 złotych 
2.działka mieszkaniowa nr 6/33 o powierzchni 1200 m 2  
CENA WYWOŁAWCZA- 27023,00 zł ( w tym 4873,00 zł Vat) 
(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia trzy złotych 00/100) 
Wadium w kwocie  2710,00 złotych 
W/w nieruchomości posiadają urządzoną  księgę wieczystą, która nie wykazuje obciąŜeń. 
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości określonej  jak wyŜej na konto 
Gminy i Miasta Jastrowie Nr 09 8935 0009 0000 1094 2000 0090 Bank Spółdzielczy  w Jastrowiu lub w kasie 
tutejszego Urzędu  ul. śymierskiego 79 (w podwórzu) do godz. 1400  do dnia 02 WRZEŚNIA 2010 r.  i  
okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu. Za termin wpłaty uwaŜa się wpływ wadium na wyŜej 
wymienione konto najpóźniej do dnia 2 września 2010 r. 
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ   W SIEDZIBIE  Urz ędzie Gminy i Miasta Jastrowie ul. śymierskiego 79 
pok. nr 5 (parter) dnia 06 WRZEŚNIA 2010 R, W GODZINACH: 
Na działkę nr  6/26 o godz. 930 

Na działkę  nr 6/33 o godz.1030  
 
Zastrzega się uniewaŜnienie przetargu bez podania przyczyny 
Informacje dodatkowe: 
-     wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia działki. 
- wpłacone wadium ulega przepadkowi, jeŜeli osoba wygrywająca przetarg  uchyli się od zawarcia umowy 
- cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niŜ do dnia zawarcia aktu 

notarialnego.  
- osoby zamierzające wziąć udział w przetargu winny zapoznać się  z warunkami zabudowy  i 

zagospodarowania terenu  w Referacie  Rolnictwa pokój nr 6  
- Koszty  zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. 
- Dodatkowe informacje  moŜna uzyskać w Referacie Rolnictwa pok. nr 5. 
 
 
 
 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 
 

Ryszard Sikora 

 

 


