
O G Ł O S Z E N I E  
 Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.  poz. 518 

z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 

rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.). 

 Wójt Gminy Karczmiska 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność Gminy Karczmiska 

Opłata z tytułu nabycia nieruchomości ustalona zostanie na podstawie ceny wylicytowanej w przetargu, podlegać będzie zapłacie jednorazowo, 

nie później niż do dnia  zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.                                                                                                                                                           

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm) do opłat  zostanie 

doliczony 23% podatek VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2014 r.  w pok. nr 13 Urzędu Gminy w Karczmiskach  o godz. 10 
00 

. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości . Wadium należy wpłacić przelewem lub  gotówką na 

konto Urzędu Gminy w Karczmiskach   PBS Opole Lub. O/Karczmiska nr 81 8734 0008 0040 0299 2000 0070  w terminie do dnia 1 grudnia 

2014 r. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet  ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym 

uczestnikom przetargu wadium zwracane jest nie później niż w  terminie 3 dni od zakończenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika 

przetargu, który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi. Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości w 

dniu zawarcia aktu notarialnego. 

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.  

Wójt Gminy Karczmiska zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyn. 

Karczmiska, dnia 24.10.2014 r.          Wójt Gminy 

             mgr  Janusz Goliszek  

Lp. 
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Nr 
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i sposób jej 

zagospodarowania 

Cena 

wywoławcza 

nieruchomości . 

(zł) 

Wadium 

(zł) 

1. Głusko Małe 132 

 

800 

 

LU1O/000

03336/9 

Nieruchomość gruntowa 

niezabudowana położona  

w obrębie geodezyjnym Głusko 

Małe  

gm. Karczmiska 

 Nieruchomość zlokalizowana 

przy drodze  

o nawierzchni asfaltowej. 

Nieruchomość zgodnie z 

ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Karczmiska położona jest w 

terenie przeznaczonym pod 

zabudowę  mieszkaniowej 

zagrodową  -   MR. 

5 704,00 500,00 


