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ulica OkręŜna: 
 
1. działka nr 3021/ 37 o pow. 0,2042 ha Kw nr 39519 

CENA WYWOŁAWCZA – 102.090,00 zł (w tym 19.090,00 zł Vat) 
(słownie: sto dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych 00/ 100) 
 
2. działka nr 3021/ 38 o pow. 0,1080 ha Kw nr 39520 

CENA WYWOŁAWCZA – 57.810,00 zł (w tym 10.810,00 zł Vat) 
(słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych 00/ 100) 
 
ulica Klonowa: 
 
3. działka nr 3021/ 39 o pow. 0,1171 ha Kw nr 39521 

CENA WYWOŁAWCZA – 60.270,00 zł (w tym 11.270,00 zł Vat) 
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 00/ 100) 
 
W/ w nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste, które nie wykazują  obciąŜeń. 
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % 
ceny wywoławczej (zaokrąglając do pełnych złotówek) poszczególnych nieruchomości na 
konto Gminy i Miasta w Jastrowiu 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. 
1530  do dnia 14 czerwca 2011 r. i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu. 
 
 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
20 czerwca 2011 r. o godz. 10°° w siedzibie 

Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu ul. śymierskiego 79, pok. nr 1 (parter) 
 

 
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie ma prawo odwołania przetargu w przypadku 
uzasadnionej 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, 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA JASTROWIE 
 
ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ działek 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
na Osiedlu DJ „Jedności Robotniczej” 
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- osoby zamierzające wziąć udział w przetargu winny zapoznać się z warunkami 
zabudowy i zagospodarowania terenu w Referacie Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu, 

- ogłoszenia o przetargach dostępne są równieŜ w internecie pod adresem: 
www.jastrowie.pl  (BIP) 

- dodatkowe informacje moŜna uzyskać w pokoju nr 2  tut. Urzędu. 
 
 
 
Jastrowie, dnia 18.05.2011 r. 
 

 
Sporządziła: 
Justyna Januszkiewicz 
tel. 67 265-72-36 


