
O G Ł O S Z E N I E 
 

Burmistrz Gminy i Miasta w Mogielnicy 
o g ł a s z a 

 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

 nieruchomości położonych : 
 

 1. we wsi Brzostowiec gm. Mogielnica zapisane w KW RA1G/00065512/9 
 
dz. nr  79/33   o pow. 857m² , cena wywoławcza  -  22.330,00zł 
Wadium w wysokości 2.300,00 zł 
 
dz. nr 79/34 o pow.  706m² klasa gruntu RV, cena wywoławcza  -  18.837,00zł 
Wadium w wysokości 1.900,00 zł 
 
dz. nr 79/36 o pow.  857m² klasa gruntu RV, cena wywoławcza  -  22.330,00zł 
Wadium w wysokości 2.300,00 zł 
 
 Do ceny wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 
 
Dla przedmiotowych działek nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz nie jest wymagane jego sporządzenie na podstawie art.14 ust.7 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla nieruchomości 
wydana jest decyzja 49/2011 o warunkach zabudowy zgodnie z którą jest to teren 
przeznaczony pod zabudowę   mieszkalną jednorodzinną..     
    Wadium  należy wnieść do dnia  5 lipca  2013r. w/w wysokości  na konto Urzędu Gminy  i Miasta  
Mogielnica : 
 BS Biała Rawska filia Mogielnica 
98 9291 0001 0110 6703 2000 0010                                       
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji  
przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu 
wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni. 
Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. 
 
Przetarg odbędzie się w dniu  11 lipca  2013r. o godz.  10 00 w siedzibie Rady Miejskiej w 
Mogielnicy ul. Rynek 15. 
Szczegółowe warunki przetargu zawarte zostaną w regulaminie przetargowym 
 Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica może  odwołać przetarg  z ważnych powodów, o czym 
powiadomi niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu. 
Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu a także na stronie 
internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica  bip.mogielnica.pl 
 .  
Mogielnica, dnia 11czerwca  2013r. 
                                                                                      



                                                          
                                                                                                  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
           
 
                         
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     
                            
 
 
 
 


