Burmistrz  Miasta i Gminy  Gołańcz ogłasza II przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż działek gruntu stanowiących własność Gminy Gołańcz

W związku z tym, iż sprzedawane działki są nieruchomościami rolnymi w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 803 ze zm.),  nabywcami mogą być podmioty spełniające przesłanki wynikające z tejże ustawy. 

I. Działki gruntu położone w Panigrodzu gm. Gołańcz oznaczone  nr:
	401/2 o pow. 5000 m2,
	493/1 o pow. 4200 m2,


Działki zapisane są w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu pod oznaczeniem PO1B/00033371/1. Brak planu miejscowego. Ewidencyjnie sprzedawane działki oznaczone są jako użytki rolne. Działki wykorzystywane są na cele rolne.

II. Działka gruntowa położona w Gołańczy oznaczona nr 154 o pow. 3098 m2, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu pod oznaczeniem PO1B/00025100/2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy sprzedawana działka przeznaczona jest na tereny użytków rolnych oraz grunty leśne.

Cena wywoławcza wynosi:
	dla działki nr 401/2 – 22 500,00 zł.
	dla działki nr 493/1 – 20 000,00 zł.
	dla działki nr 154 – 12 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu  12 stycznia 2017  roku  o godz.:
	na działkę nr 401/2 o godz. 0900,
	na działkę nr 493/1 o godz. 0930,
	na działkę nr 154 o godz. 1000,

Miejscem przetargu jest sala sesyjna  Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz przy ulicy dr Piotra Kowalika w Gołańczy. 
Warunkiem udziału w przetargu jest:
	wpłata  wadium w formie pieniężnej w  wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 10 stycznia 2017 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu,
	spełnienie przesłanek wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 803 ze zm.) – potwierdzonych złożeniem stosownych dokumentów i oświadczeń. 

Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 23 lub pod nr tel. 067 2683308 

                    








