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BURMISTRZ GMINY I MIASTA JASTROWIE  

OGŁASZA USTNY PRZETARG 
 

        NIEOGRANICZONY DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNY CH 
 
NA SPRZEDAś DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ OZNACZONYCH 
nr 6/26 O POWIERZCHNI 1290 m2 i nr 6/33 O POWIERZCHNI  1200 m2  POŁOśONYCH W 
NADARZYCACH ZAPISANYCH W KSIĘDZE WIECZYSTEJ SĄDU REJONOWEGO W ZŁOTOWIE NR 
PO1Z/00035549/5 . 
 
Cena wywoławcza działki nr 6/26 wynosi 23100,00 zł  słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto złotych plus 23 % 
Vat  5313,00 zł  słownie pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych 00/100. 
Łączna cena wywoławcza działki wynosi 28413,00 zł  słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzynaście  
złotych 00/100. 

Cena wywoławcza działki nr 6/33 wynosi 22150,00 zł,  słownie dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych 
00/100 plus 23 % Vat 5094,50 zł,  słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złotych 50/100. 

Łączna cena wywoławcza działki wynosi 27244,50 zł, słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście 
czterdzieści cztery   złotych 50/100. 

 Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do rozpoczęcia  budowy  (wykonania fundamentów) w 
ciągu 2 lat i jej zakończenie (budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu 5 lat , licząc od dnia zawarcia 
aktu  notarialnego. W umowie notarialnej sprzedaŜy nieruchomości zostanie zastrzeŜone na rzecz Gminy i 
Miasta Jastrowie prawo jej odkupu na okres 5 lat (art. 593 kodeksu cywilnego) w razie niedotrzymania 
któregokolwiek z ustalonych  warunków  zagospodarowania  nieruchomości.  

W przypadku przekroczenia określonych terminów   zagospodarowania  terenu, nabywca zobowiązany będzie 
do zapłaty kar umownych w wysokości: 

a) 3% ceny nabycia w pierwszym roku 

b) 5% ceny nabycia za kaŜdy następny przekroczenia terminów  

Zabezpieczenie ww. warunków zostanie ujawnione w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości a zapłata 
kar umownych poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 50% ceny sprzedaŜy  działki.  
Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2011r. na działkę nr 6/26  o godz. 9:00 na działkę nr 6/33  o godz.         
10:00 w siedzibie  Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, ul. śymierskiego 79, pok.5/parter/.  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium za działkę nr 6/26 w kwocie 2850,00 zł. słownie: 
dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych, za działkę nr  6/33  w kwocie 2800,00 zł, słownie: dwa tysiące 
osiemset złotych na konto Gminy i Miasta Jastrowie nr 09 8935 0009 0000 1094 2000 0090 w Banku 
Spółdzielczym w Jastrowiu lub w kasie tutejszego Urzędu  najpóźniej w dniu  7 lipca  2011r. do godz.  14:00. 
Za termin wpłaty uwaŜa się wpływ wadium na ww. rachunek bankowy najpóźniej do dnia 7 lipca 2011 r.   
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 

      Piotr Wojtiuk 


