OGŁOSZENIE
O PR Z E TAR G U
Burmistrz Borku Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki o numerze
ewid. 2, o pow. 0,5800 ha położonej w Grodnicy, obręb Grodnica, stanowiącej własność Gminy Borek
Wielkopolski.
Oznaczenie
nieruchomości Działka o nr ewid. 2, pow. 0,5800 ha, w tym R IIIb – 0,5800 ha, położona
według księgi wieczystej oraz
w Grodnicy, obręb Grodnica
katastru nieruchomości
Księga wieczysta – T.1 K.6
Powierzchnia nieruchomości

0,5800 ha

Opis
nieruchomości, Nieruchomość gruntowa zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Borek Wlkp.
zagospodarowania
przeznaczona jest pod tereny rolniczej przestrzeni pod rolniczą przestrzeń
produkcyjną oraz w części pod drogi do modernizacji i przebudowy –
położona w strefie ochrony archeologicznej. Nieruchomość w kształcie
trójkąta. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową.
Informacja o przeznaczeniu
do zbycia
Obciążenia nieruchomości,
zobowiązania
Cena wywoławcza

Sprzedaż nieruchomości następuje w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego
Nieruchomość nie posiada obciążeń ani zobowiązań
25 600 zł

Minimalne postąpienie

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 260,00 zł

Wysokość wadium

Wysokość wadium – 1 300 zł. Wadium należy wpłacić przelewem
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. prowadzony
w PBS
Gostyń
Oddział
Borek
Wlkp.
nr
konta
10 8678 0005 0020 0200 0231 0007 tak, aby pieniądze wpłynęły
na rachunek Urzędu nie później niż w dniu 8 grudnia 2021 r. W tytule
przelewu należy wpisać ”Wadium na przetarg – działka nr 2
w Grodnicy”. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie
zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium
zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni
od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub
jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz
Gminy Borek Wlkp. w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który
wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym
w zawiadomieniu.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się dnia 13 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00 w Sali
Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.

Koszty i opłaty

Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane
z nabyciem nieruchomości.

Ogłoszenie podlega wywieszenia na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.
umieszczeniu na stronie internetowej www.borekwlkp.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej od dnia
8 listopada 2021 r., a także zamieszczaniu w prasie lokalnej.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, tel.
65 5716120.
Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ mgr Marek Rożek

