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Tryńcza dnia 6.02.2007 r

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tryńcza

Na podstawie § 1 do § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów , oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U.Nr 207 poz. 2108 ) - ogłasza II - gi
publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 1/9 położonej we wsi
Jagiełła stanowiącej własność Gminy Tryńcza obj. KW 1102.
Wyceniona nieruchomość położona jest w północno - zachodniej części wsi Jagiełła w małej odległości od drogi z Jagiełły do
Gorzyc . Jest to grunt rolny - pastwisko o niskich klasach bonitacyjnych , nie użytkowane od wielu lat , z zakrzaczeniami
małej ilości samosiejki sosny , położony w strefie oddziaływania terenów budowlanych . Położenie jako enklawa leśna , o
kształtach nieregularnych . Teren ten nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego . W Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Tryńcza wyceniona nieruchomość położona jest w
terenach użytków rolnych .
Przedmiotem sprzedaży jest działka :
nr 1/9 o pow. 1,2752 ha cena wywoławcza 5 638,50 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2007 r o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy Tryńcza.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 10 % ceny wywoławczej działki :
nr 1/9 o pow. 1,2752 ha w wys. 563,85 zł
płatne w kasie Urzędu Gminy w Tryńczy lub na konto nr 29909600042005002128810001
BS Jarosław Filia Tryńcza najpóźniej na 3 dni przed dniem przetargu .
Wadium wpłacone przez osobę , która przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .
W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Sprzedającego .
Informacji w powyższej sprawie udziela Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Tryńcza pokój nr 4 tel. 0 ( 16 ) 642 -12-21 wew. 40 .
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