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dowanej nr 2o6l2s km 3 Gogolin 1 o powierzchni 0,8730 ha,

polożonej w Gogolinie na ulicy Ligonia.

Kom u na lne Przedsiębiorstwo Wielobra nzowe Gogoli n

Spółka z o,o.w Gogolinie

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaz prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej

Działka nr 2O6126 km 3 Gogolin 1o powierzchni 0,8730 ha, położona w

Gogolinie na uticy Ligonia, stanowiąca własność Gminy Gogolin, w

wieczystym użytkowaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa

wielobranżowego Gogolin sp, z o.o. zapisana w kslędze wieczystej Nr

oPlS/00067246lL

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, powyższa

działka jest zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego terenem rolniczym przeznaczonym pod zalesienie. Nie

posiada żadnych obciążeń. Uzbrojenie terenu: woda, energia elektrYczna,

kanalizacja sanitarna w pobliżu. Dojazd do działki stanowi droga

powiatowa o nawierzchni asfaltowej.

Cena wywoławcza działki wynosi 35.000 zl + 23 % VAT, a postąpienie

wynosi co najmniej t% ceny przetargowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2O2L r. o godzinie 9,15 w

siedzibie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z

o.o. w Gogolinie przy ulicy Ligonia 15 - sala nr 2,

]-\

2.

3.

5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości

rc% ceny wywoławczej działki, tj kwotę w wysokości 3.500,00

zł przelewem bankowym na konto w lNG Nr 45 1050 1504 1000 0023 6185

8850, najpóźniej do dnia 2 kwietnia 202Ir,

6. zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

7. Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia

się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomoŚci, traci

wpłacone wadium.

8. ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie poszczególnych nieruchomoŚci

zostato zamieszczone na stronie internetowej Gminy Gogolin,

9. Bliższych informacji można uzyskać w Komunalnym Przedsiębiorstwie

Wielobranżowym Gogolin Sp. Z o.o. w Gogolinie, ul. Ligonia ]_5, tel.

734453558.


