
WÓJT GMINY WIERZBINEK PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O VI PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 

NA SPRZEDAŻ 2 LOKALI MIESZKALNYCH  

Lokale mieszkalne stanowią własność Gminy Wierzbinek i  są położone w miejscowości
Wierzbinek obręb geodezyjny Chlebowo w budynku wielorodzinnym nr 37A. Lokalom przysługuje
współwłasność  w udziale  części  wspólnych budynku i  innych urządzeń oraz  współwłasność  w
gruncie oznaczonym numerami działek 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/18, 39/19, 39/20, 39/21 i 39/22
o łącznej pow. 0,2331 ha, zapisanych w księdze wieczystej nr KN1K/00060031/5.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na
obszarze  gminy  Wierzbinek  w/w  nieruchomości  przeznaczone  są  na  teren  zabudowy  usług
nieuciążliwych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.   

Ceny wywoławcze dla poszczególnych lokali mieszkalnych są następujące:   
 dla lokalu numer 2 o p.u. 57,64 m2 cena wywoławcza wynosi 134 257 zł netto
 dla lokalu numer 9 o p.u. 44,59 m2 cena wywoławcza wynosi 103 860 zł netto

Do  osiągniętej  w  przetargu  ceny  nieruchomości  będzie  doliczony  podatek
VAT w wysokości 8% .      

Przetarg  ustny   nieograniczony  odbędzie  się  w  dniu  05  marca  2018r.
w  Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Gminy  w  Wierzbinku  o  następujących  godzinach:
dla lokalu numer 2 – godz. 810, dla lokalu numer 9 – godz. 830.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu  jest  wpłacenie  na  rachunek  bankowy prowadzony
przez Bank Spółdzielczy w Wierzbinku numer: 34 8558 0008 0000 0231 0015 8873 najpóźniej do
dnia 28 lutego 2018r. wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej od danego lokalu tj.: 

 dla lokalu numer 2 wadium wynosi 6 712,85 zł
 dla lokalu numer 9 wadium wynosi 5 193,00 zł

Ogłoszenie o VI przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbinku,
Plac  Powstańców  Styczniowych  110,  62-619  Sadlno,  a  ponadto  podane  zostało  do  publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej
gminy  i  opublikowane  na  stronie  internetowej  urzędu  www.wierzbinek.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w pokoju nr 109 Urzędu Gminy w
Wierzbinku lub pod nr tel. 63 2611380 wew. 191. 

Wierzbinek, dnia 25 stycznia 2018r.

http://www.wierzbinek.pl/

