Zarzqd Powiatu Strzeleckiego
informuje
2e w dniu 14 kwietnia 2021 toku od godziny 10@ w siedzibie Starostwa Strzeleckiego

pzy

ulicy

Jordanowskiej

2, w sali narad (ll piqtro)

nieograniczone

w celu spzedazy nieruchomosci Powiatu Strzeleckiego, polo2onych w Lesnicy

pzy ulicy Stawowej,

pzeprowadzone zostanq tzecie przetargi ustne

sa w ksigdze wieczystej

niezabudowanych. Nieruchomo6ci wpisane

nr OPl 5/0002393217 , bez obciqze6. W planie zagospodarowania przestzennego nieruchomosci
oznaczone sq symbolem "l 1 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nr
dzialki

powierzchnia

1

4219

0,'r354 ha

2

4220

0,1291 ha

l.p.

minimalne
postqpienie
ceny

62730 zl

3500 zl

630 zl

1

59 040 zt

3500 zl

600 zl

I 030

(w tym 23% VAT)

Wadium (platne w pieniqdzu) nalezy wplacic do dnia
Starostwa Powiatowego

Godzina
rozpoczgcia
przetargu

wadium

cena wywolawcza
brufto

I

oas

kwietnia 2021 r. do godz. 10@ na konto

w Stzelcach Opolskich, Bank Spoldzielczy Le6nica, Oddzial Stzelce

opolskie, na rachunek numer 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006 (w tytule pzelewu podac
numer dzialki).

wadium wplacone przez uczestnika przetargu, kt6ry przetarg wygra, zalicza sig na poczet ceny
nabycia nieruchomo5ci, a w pzypadku odstqpienia od zawarcia umowy sprzeda2y nieruchomosci

w terminie wskazanym przez sprzedlqcego, pzepada. Cenq nabycia nieruchomo6ci nabywca
zobowiqzany jest wplaci6 najp62niej na dwa dni pzez zawarciem umowy przenoszqcej wlasnoSc
nieruchomosci. Nabywca ponosi tak2e koszty zwiezane z zawarciem umowy notarialnej iwpisem
do ksiqgi wieczystej.

Cena wywolawcza nieruchomo6c! zawiera podatek od towar6w i uslug (VAT) obliczony wedlug
23% stawki, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towar6w i uslug (.t
w DZ. U. 22020r. poz. '106).

Pzedsiebiorca, kt6ry pzystqpi do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomo6ci na cel zwiqzany

z prowadzona dzialalnoscie gospodarczE, winien podczas przetargu pzedstawi6 aktualny wypis
z ewidencji dzialalno6ci gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sqdowego oraz stosowne
pelnomocnictwo do udzialu w przetargu.

Bli2szych informacji mozna zasiggnq6 w Wydziale Geodezji, Kartografli, Katastru
Nieruchomosciami, tel. nr 77 440-17

-45.
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w dniu
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Gospodarki

