
Wyciąg z ogłoszenia
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym wraz z ułamkową częścią gruntu.

Orania Udział w Przeznaczenie
; 3 nieruchomości nieruchomości wnieruchomości Cena

Nieruchomość z wek Och iska wspólnej i we planie dza|Won wał Wysokość Termin wniesienia
oznaczeniem KW sbo k "

p współużytkowaniu|zagospodarowania )

wi postąpienia należności

na wieczystym przestrzennego
8 gruntu miasta

dj 2 3 4 5 6 Ż 8 9

Lokal mieszkalny
nr 7 o pow.
39,65m? nierwijyinść leży

O wysokości
Lokal składa się soaseG postąpienia decydują

1. z: wiatrołapu, przeznaczeniu UM- uczestnicy przetargu,

oe: aez z
priemientycją 108.569,00

)kjaeRE" NaoAa ala
ul. Szosa Rypińska19|działka Nr 81/3 0 PA! 4855/55403 zabudową e 16.000,00 zł AA podpisania umowy

2 aneksem i ; mniej niż 1% ceny RAB
KW Nr pow. 862m kuchennym

mieszkaniową wywoławczej, z
notarialnej

TOG/00015113/1 pokoju. Do PkeT zaokrągleniem w
lokalu przynależy Nr 78

?

ŻĄ 1307) górę do pełnych
piwnica o += dziesiątek złotych

powierzchni 8,90
m2.

i nieruchomość leży Ę WYZAPO
>

Lokal mieszkalny uwaa postąpienia decydują

2, nr 8 o pow. wacackai tiki. uczestnicy przetargu,
3

42,05m* P z tym, że postąpienie I s

obręb: V iajat ada teren usług z Roa Najpóźniej do dnia

ul. Szosa Rypińska19 działka Nr 81/3 o i
ę 4205/55403 zabudową 115.140,00zł|17.000,00 zł O podpisania umowy

2 z: wiatrołapu, 1 ; i mniej niż 1% ceny RSKW Nr pow. 862m ; ALE mieszkaniową ; notarialnej
TOG/00015113/1

pokoju, łazienki, (Dz.Urz.Woj. Kuj.-
wywoławczej, z

kuchnii drugiego sa z 2006r.
; zaokrągleniem w

wiatrołapu. i > górę do pełnychPP dziesiątek złotych

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Plac 1000-lecia 25 w sali nr 1-parter,w dniu 15 kwietnia 2020 r. godz. 10.00. począwszy od lokalu
Nr 7. Po zakończeniu licytacji, zostanie przeprowadzony przetarg na sprzedaż lokalu nr 8.
2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu przelewem lub gotówką na konto Banku Spółdzielczego Piotrków Kuj. o/Zbójno nr 35 9551
0002 0100 2219 2000 0001 najpóźniej do dnia 08.04.2020 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrałzalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowiw razie uchyleniasię
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.



4. O terminie i miejscu zawarcia umowy przeniesienia własności, nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku
uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie przystąpienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny
nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na stronach internetowych Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia BIP, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w prasie
internetowej - Monitor Urzędowy.
6. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
7. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ma prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku ważnych przyczyn.
Regulamin przetargu oraz bliższych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w pok. nr 9, I piętro Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia , ul. Plac 1000-lecia 25,
tel.056 683 54 10 wew.13.

Sporządziła: inspektor Beata Kołodziejską /
Zatwierdziła: Kierownik Wydziału Infrastruktury Anna Czarnec


