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BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA  JASTROWIE 
OGŁASZA   

  IV PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDA ś 
działek przeznaczonych pod zabudow ę mieszkaniow ą jednorodzinn ą 

na Osiedlu DJ  „Jedno ści Robotniczej”  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ulica  Okr ęŜna 
------------------------     
 
1. działka nr 3021/ 21  o  pow. 0.0967 ha  Kw nr 39 503 
 CENA WYWOŁAWCZA  -  40.441,78 zł (w tym 7.292,78 zł Vat) 
(słownie: czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 78/ 100) 
 
2. działka nr 3021/ 22  o  pow. 0.0940 ha  Kw nr 39 504 
 CENA WYWOŁAWCZA  -  39.312,06 zł (w tym 7.089,06 zł Vat) 
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwanaście złotych 06/ 100) 
 
3. działka nr 3021/ 23  o  pow. 0.0914 ha  Kw nr 39 505 
 CENA WYWOŁAWCZA  -  38.225,04 zł (w tym 6.893,04 zł Vat) 
(słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 04/ 100) 
 
4. działka nr 3021/ 24  o  pow. 0.0836 ha  Kw nr 39 506 
 CENA WYWOŁAWCZA  -  34.962,76 zł (w tym 6.304,76 zł Vat) 
(słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 76/ 100) 
 
5. działka nr 3021/ 25  o  pow. 0.0802 ha  Kw nr 39 507 
 CENA WYWOŁAWCZA  -  33.541,46 zł (w tym 6.048,46 zł Vat) 
(słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 46/ 100) 
 
6. działka nr 3021/ 26  o  pow. 0.0879 ha  Kw nr 39 508 
 CENA WYWOŁAWCZA  -  36.761,04 zł (w tym 6.629,04 zł Vat) 
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 04/ 100) 
 
7. działka nr 3021/ 27  o  pow. 0.0879 ha  Kw nr 39 509 
 CENA WYWOŁAWCZA  -  36.761,04 zł (w tym 6.629,04 zł Vat) 
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 04/ 100) 
 
8. działka nr 3021/ 28  o  pow. 0.0913 ha  Kw nr 39 510 
 CENA WYWOŁAWCZA  -  38.183,56 zł (w tym 6.885,56 zł Vat) 
(słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 56/ 100) 
 
9. działka nr 3021/ 29  o  pow. 0.0879 ha  Kw nr 39 511 
 CENA WYWOŁAWCZA  -  36.761,04 zł (w tym 6.629,04 zł Vat) 
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 04/ 100) 
 
W/ w nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste, które nie wykazują  
obciąŜeń. 
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Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości 10 % 
ceny wywoławczej  (zaokrąglając do pełnych złotówek) na konto Gminy i Miasta 
Jastrowie nr 09 8935 0009 0000 1094 2000 0090 Bank Spółdzielczy w Jastrowiu lub 
w kasie Urzędu Gminy i Miasta ul. śymierskiego 79 (w podwórzu) do godz. 15ºº  do dnia 24 
maja 2010 r.  i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu. 
 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
27 maja 2010 r. o godz. 10°° w siedzibie 

Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu ul. śymierskiego 79, pok. nr 1 (parter) 
 
Zastrzega się uniewaŜnienie przetargu bez podania przyczyny. 
 
Informacje dodatkowe:   
- wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na 

poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od 
zawarcia umowy, ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego,  

- cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niŜ do 
dnia zawarcia umowy. Koszty zawarcia umowy (aktu notarialnego) ponosi 
nabywca. 

- osoby zamierzające wziąć udział w przetargu winny zapoznać się z warunkami 
zabudowy i zagospodarowania terenu w Referacie Gospodarki Komunalnej tut. 
Urzędu. 

- dodatkowe informacje moŜna uzyskać w pokoju nr 2  tut. Urzędu. 
 
 
 
Jastrowie, dnia 21.04.2010 r. 


