Uchwała nr 174/589/06
Zarządu Powiatu Kościańskiego
z dnia 26 kwietnia 2006 roku
w sprawie: przetargu na sprzedaż działek położonych w Mościszkach
Na podstawie:
- art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami),
- art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu i sposobu
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.
2108),
Zarząd Powiatu Kościańskiego uchwala, co następuje:
§1
Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych we wsi Mościszki
gmina Krzywiń opisanych poniżej.
Lp.

1

Numer geodezyjny działki
3
76/3

Pow.
działki
w m2
4
763

76/4

669

Oznaczenie
księgi
wieczystej

Opis
nieruchomości

Cena wywoławcza
w zł

5
39591

6
Działka
niezabudowana

7
11.445,00
+ 22 % VAT

39591

Działka
niezabudowana

10.035,00
+ 22 % VAT

1
2

Wysokość
wadium
w zł
8
2200,00
2000,00

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%
Termin i sposób wniesienia wadium - w gotówce do dnia 19 maja 2006 r. na konto w Banku
Spółdzielczym w Kościanie Nr 30 8666 00040 108115520000006, przy czym za prawidłowo
wpłacone uznaje się wadium, które wpłynęło na rachunek bankowy Starostwa do dnia 19 maja 2006 roku.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki nr
22 w sali nr 120 w dniu 23 maja 2006 roku:
- o godz. 900 na działkę oznaczona numerem geodezyjnym 76/3
- o godz.930 na działkę oznaczona numerem geodezyjnym 76/4

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie Al.
Kościuszki 22 pokój 22 tel. 0-65 5110884 wew. 23.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został ustalony jako nabywca
nieruchomości będzie wypłacone niezwłocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
§2
Dla przeprowadzenia czynności przetargowych wyznacza się komisję przetargową w składzie:
Przewodniczący – Michał Jurga
Członkowie:
1. Karol Kopienka
2. Danuta Jurga
3. Czesław Marcinkowski
§3
Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu
(-)
Andrzej Jęcz

