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Publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomosci
gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 107/20 o pow. 0,1949 ha
polozonej w obr^bie geodezyjnym Kolnica, gm. Brudzew stanowi^cej wlasnosc
Gminy Brudzew, dia ktorej prowadzona jest przez Sqd Rejonowy w Turku
ksi^ga wieczysta nr KNlT/00005518/8
Cena wywotawcza nieruchomosci wynosi 67.123,56 z\
Wysokosc wadium wynosi
7.000,00 z\

Przetarg ustny odb^dzie siq
w Urz^dzie Gminy w Brudzewie
w dniu 15 marca 2019 r. o godzinie 10

w salt nr 31

Wadium nalezy wptacic na rachunek Gminy Brudzew - Ludowy Bank SpoWzielczy
Oddziat Strzatkowo Filia Brudzew Nr 11 8543 0000 2006 6000 7405 0004 do dnia
8 marca 2019r. lub w pieni^dzu w kasie Urz^du Gminy Brudzew najpozniej w dniu
8 marca 2019r. do godziny 14 ^
Za dat^ wplacenia wadium uwaza si^ wplyw wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy.
Wpiyw musi bye zaksi^gowany przez Bank na koncie Gminy. Tytul wplaty wadium winien
jednoznacznie wskazywac uczestnika przetargu.

Zgodnie ze studium uwamnkowaii i kiemnkow zagospodarowania przestrzennego gminy Brudzew uchwalonym uchwalq
Rady Gminy Brudzew Nr 63/X/07 z dnia 30 sierpnia 2007r. przedmiotowa nieruchomosc potozona jest w terenie
oznaczonym symt)olem M - tereny zainwestowania wedtug dotychczasowych opracowari planistycznych,
Przedmiotowa nieruchomosc obj^ta jest obowiqzuj^c^ decyzj^ Wojta Gminy Brudzew Nr RG.6730.50.2012 z dnia
19 listopada 2012r- o warunkach zabudowy dia inwestycji polegaj^cej na budowie budynku handlowo - ustugowego.
Z dniem 31 grudnia 2003 r. stracit waznosc Plan Ogolny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brudzew zatwierdzony
uchwal^ Rady Gminy Brudzew Nr XVII/72/87 z dnia 7.07.1987r. opublikowanq w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Konihskiego.

Organizator przetargu moze odst^pic od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie podlega
zwrotowi, jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie przyst^pi
bez usprawiedHwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedazy.
Dodatkowe informacje na temat przetargu mozna uzyskac w Urz^dzie Gminy - pok9J
lub pod numerem telefonu 63/ 279 83 35.

Brudzew, dnia 4 lutego 2019 r.

I^aWefJacas/ek
Z a s t ^ c a W6jta

