
Gryfów Śląski, dnia 21 lipca 2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaŜ
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w obrębie PROSZÓWKA, oznaczonej

według danych z  ewidencji gruntów jako działka nr 6/14 o pow. 1184 m
2
.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gryfów Śl. Prawo własności jest ujawnione w księdze
wieczystej KW 29570 w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Wydziale V Ksiąg Wieczystych, która
jest wolna od wszelkich obciąŜeń.
Gmina Gryfów Śląski nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gryfów Śląski, tereny
posiadają zgodę na wyłączenie z działalności rolnej na cele zabudowy mieszkaniowej, oznaczone
wg ewidencji gruntów jako Bp i na taki cel jest sprzedawana.
Przedmiot przetargu stanowi działka budowlana, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do
drogi publicznej oraz wyposaŜenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi
realizacji obiektów budowlanych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia  2008 r. o godz. 1100 w sali nr 2, w Urzędzie Gminy
i Miasta Gryfów Śląski – ul. Rynek 1.
Cena netto wywoławcza nieruchomości wynosi 11 690,- zł.
Do ceny netto zostanie dodane 22 % podatku VAT i koszty przygotowania nieruchomości do
sprzedaŜy w kwocie 424 zł. (wypis i wyrys z ewidencji gruntów, druk księgi wieczystej, wycena
nieruchomości) plus koszty wznowienia i okazania granic działki przez geodetę wykonawcę, jeśli
zamówienie będzie od sprzedającego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeŜeli wpłacą wadium w kwocie 1 700 zł.
na konto Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 89 1020 2124 0000 8202 0011 1443 w PKO BP
S.A. o/Gryfów Śl. najpóźniej w dniu 22 sierpnia 2008 r.

Osobie, która wygra licytację wadium będzie zaliczone w poczet naleŜności, natomiast
w przypadku odstąpienia od transakcji pomimo zwycięstwa w przetargu wadium przepada na rzecz
właściciela. Pozostałym uczestnikom wadia zostaną zwrócone najpóźniej do 3 dni od dnia
odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana będzie wpłacić jednorazowo cenę sprzedaŜy
nieruchomości ustaloną w przetargu plus 22% podatku vat oraz koszt przygotowania nieruchomości
do sprzedaŜy w terminie na 3 dni przed, jednak nie później niŜ do dnia zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną kandydatem na nabywcę nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaŜy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz sądowe pokrywa osoba ustalona nabywcą.
Jeśli osoba ustalona nabywcą nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy
sprzedaŜy bez uzasadnionej przyczyny lub nie dokona zapłaty ustalonej ceny w określonym
terminie, to organizator przetargu moŜe odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium do
przetargu nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaŜy moŜna uzyskać w UGiM Gryfów Śl.
ul. Rynek 1, pok. nr 6, tel. 0757812954.

Sporządziła: insp. Celina Buca.
W dniu 22 lipca br  niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń
tut. urzędu oraz w bip i miejscu połoŜenia nieruchomości.



Gryfów Śląski, dnia 21 lipca 2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaŜ
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w obrębie PROSZÓWKA, oznaczonej

według danych z  ewidencji gruntów jako działka nr 6/15 o pow. 1198 m
2
.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gryfów Śl. Prawo własności jest ujawnione w księdze
wieczystej KW 29571 w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Wydziale V Ksiąg Wieczystych, która
jest wolna od wszelkich obciąŜeń.
Gmina Gryfów Śląski nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gryfów Śląski, tereny
posiadają zgodę na wyłączenie z działalności rolnej na cele zabudowy mieszkaniowej, oznaczone
wg ewidencji gruntów jako Bp i na taki cel jest sprzedawana.
Przedmiot przetargu stanowi działka budowlana, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do
drogi publicznej oraz wyposaŜenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi
realizacji obiektów budowlanych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia  2008 r. o godz. 1130 w sali nr 2, w Urzędzie Gminy
i Miasta Gryfów Śląski – ul. Rynek 1.
Cena netto wywoławcza nieruchomości wynosi 11 830,- zł.
Do ceny netto zostanie dodane 22 % podatku VAT i koszty przygotowania nieruchomości do
sprzedaŜy w kwocie 424 zł. (wypis i wyrys z ewidencji gruntów, załoŜenie księgi wieczystej,
wycena nieruchomości) plus koszty wznowienia i okazania granic działki przez geodetę
wykonawcę, jeśli zamówienie będzie od sprzedającego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeŜeli wpłacą wadium w kwocie 1 700 zł.
na konto Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 89 1020 2124 0000 8202 0011 1443 w PKO BP
S.A. o/Gryfów Śl. najpóźniej w dniu 22 sierpnia 2008 r.

Osobie, która wygra licytację wadium będzie zaliczone w poczet naleŜności, natomiast
w przypadku odstąpienia od transakcji pomimo zwycięstwa w przetargu wadium przepada na rzecz
właściciela. Pozostałym uczestnikom wadia zostaną zwrócone najpóźniej do 3 dni od dnia
odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana będzie wpłacić jednorazowo cenę sprzedaŜy
nieruchomości ustaloną w przetargu plus 22% podatku vat oraz koszt przygotowania nieruchomości
do sprzedaŜy w terminie na 3 dni przed, jednak nie później niŜ do dnia zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną kandydatem na nabywcę nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaŜy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz sądowe pokrywa osoba ustalona nabywcą.
Jeśli osoba ustalona nabywcą nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy
sprzedaŜy bez uzasadnionej przyczyny lub nie dokona zapłaty ustalonej ceny w określonym
terminie, to organizator przetargu moŜe odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium do
przetargu nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaŜy moŜna uzyskać w UGiM Gryfów Śl.
ul. Rynek 1, pok. nr 6, tel. 0757812954.

Sporządziła: insp. Celina Buca.
W dniu 22 lipca br  niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń
tut. urzędu oraz w bip i miejscu połoŜenia nieruchomości.



Gryfów Śląski, dnia 21 lipca 2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaŜ
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w obrębie PROSZÓWKA, oznaczonej

według danych z  ewidencji gruntów jako działka nr 6/16 o pow. 1198 m
2
.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gryfów Śl. Prawo własności jest ujawnione w księdze
wieczystej KW 29572 w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Wydziale V Ksiąg Wieczystych, która
jest wolna od wszelkich obciąŜeń.
Gmina Gryfów Śląski nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gryfów Śląski, tereny
posiadają zgodę na wyłączenie z działalności rolnej na cele zabudowy mieszkaniowej, oznaczone
wg ewidencji gruntów jako Bp i na taki cel jest sprzedawana.
Przedmiot przetargu stanowi działka budowlana, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do
drogi publicznej oraz wyposaŜenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi
realizacji obiektów budowlanych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia  2008 r. o godz. 1200 w sali nr 2, w Urzędzie Gminy
i Miasta Gryfów Śląski – ul. Rynek 1.
Cena netto wywoławcza nieruchomości wynosi 11 830,- zł.
Do ceny netto zostanie dodane 22 % podatku VAT i koszty przygotowania nieruchomości do
sprzedaŜy w kwocie 424 zł. (wypis i wyrys z ewidencji gruntów, załoŜenie księgi wieczystej,
wycena nieruchomości) plus koszty wznowienia i okazania granic działki przez geodetę
wykonawcę, jeśli zamówienie będzie od sprzedającego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeŜeli wpłacą wadium w kwocie 1 700 zł.
na konto Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 89 1020 2124 0000 8202 0011 1443 w PKO BP
S.A. o/Gryfów Śl. najpóźniej w dniu 22 sierpnia 2008 r.

Osobie, która wygra licytację wadium będzie zaliczone w poczet naleŜności, natomiast
w przypadku odstąpienia od transakcji pomimo zwycięstwa w przetargu wadium przepada na rzecz
właściciela. Pozostałym uczestnikom wadia zostaną zwrócone najpóźniej do 3 dni od dnia
odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana będzie wpłacić jednorazowo cenę sprzedaŜy
nieruchomości ustaloną w przetargu plus 22% podatku vat oraz koszt przygotowania nieruchomości
do sprzedaŜy w terminie na 3 dni przed, jednak nie później niŜ do dnia zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną kandydatem na nabywcę nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaŜy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz sądowe pokrywa osoba ustalona nabywcą.
Jeśli osoba ustalona nabywcą nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy
sprzedaŜy bez uzasadnionej przyczyny lub nie dokona zapłaty ustalonej ceny w określonym
terminie, to organizator przetargu moŜe odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium do
przetargu nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaŜy moŜna uzyskać w UGiM Gryfów Śl.
ul. Rynek 1, pok. nr 6, tel. 0757812954.

Sporządziła: insp. Celina Buca.
W dniu 22 lipca br  niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń
tut. urzędu oraz w bip i miejscu połoŜenia nieruchomości.



Gryfów Śląski, dnia 21 lipca 2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaŜ
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w obrębie PROSZÓWKA, oznaczonej

według danych z  ewidencji gruntów jako działka nr 6/17 o pow. 1194 m
2
.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gryfów Śl. Prawo własności jest ujawnione w księdze
wieczystej KW 29573 w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Wydziale V Ksiąg Wieczystych, która
jest wolna od wszelkich obciąŜeń.
Gmina Gryfów Śląski nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gryfów Śląski, tereny
posiadają zgodę na wyłączenie z działalności rolnej na cele zabudowy mieszkaniowej, oznaczone
wg ewidencji gruntów jako Bp i na taki cel jest sprzedawana.
Przedmiot przetargu stanowi działka budowlana, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do
drogi publicznej oraz wyposaŜenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi
realizacji obiektów budowlanych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia  2008 r. o godz. 1230 w sali nr 2, w Urzędzie Gminy
i Miasta Gryfów Śląski – ul. Rynek 1.
Cena netto wywoławcza nieruchomości wynosi 11 790,- zł.
Do ceny netto zostanie dodane 22 % podatku VAT i koszty przygotowania nieruchomości do
sprzedaŜy w kwocie 424 zł. (wypis i wyrys z ewidencji gruntów, załoŜenie księgi wieczystej,
wycena nieruchomości) plus koszty wznowienia i okazania granic działki przez geodetę
wykonawcę, jeśli zamówienie będzie od sprzedającego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeŜeli wpłacą wadium w kwocie 1 700 zł.
na konto Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 89 1020 2124 0000 8202 0011 1443 w PKO BP
S.A. o/Gryfów Śl. najpóźniej w dniu 22 sierpnia 2008 r.

Osobie, która wygra licytację wadium będzie zaliczone w poczet naleŜności, natomiast
w przypadku odstąpienia od transakcji pomimo zwycięstwa w przetargu wadium przepada na rzecz
właściciela. Pozostałym uczestnikom wadia zostaną zwrócone najpóźniej do 3 dni od dnia
odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana będzie wpłacić jednorazowo cenę sprzedaŜy
nieruchomości ustaloną w przetargu plus 22% podatku vat oraz koszt przygotowania nieruchomości
do sprzedaŜy w terminie na 3 dni przed, jednak nie później niŜ do dnia zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną kandydatem na nabywcę nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaŜy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz sądowe pokrywa osoba ustalona nabywcą.
Jeśli osoba ustalona nabywcą nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy
sprzedaŜy bez uzasadnionej przyczyny lub nie dokona zapłaty ustalonej ceny w określonym
terminie, to organizator przetargu moŜe odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium do
przetargu nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaŜy moŜna uzyskać w UGiM Gryfów Śl.
ul. Rynek 1, pok. nr 6, tel. 0757812954.

Sporządziła: insp. Celina Buca.
W dniu 22 lipca br  niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń
tut. urzędu oraz w bip i miejscu połoŜenia nieruchomości.



Gryfów Śląski, dnia 21 lipca 2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaŜ
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w obrębie PROSZÓWKA, oznaczonej

według danych z  ewidencji gruntów jako działka nr 6/18 o pow. 1193 m
2
.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gryfów Śl. Prawo własności jest ujawnione w księdze
wieczystej KW 29574 w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Wydziale V Ksiąg Wieczystych, która
jest wolna od wszelkich obciąŜeń.
Gmina Gryfów Śląski nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gryfów Śląski, tereny
posiadają zgodę na wyłączenie z działalności rolnej na cele zabudowy mieszkaniowej, oznaczone
wg ewidencji gruntów jako Bp i na taki cel jest sprzedawana.
Przedmiot przetargu stanowi działka budowlana, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do
drogi publicznej oraz wyposaŜenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi
realizacji obiektów budowlanych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia  2008 r. o godz. 1300 w sali nr 2, w Urzędzie Gminy
i Miasta Gryfów Śląski – ul. Rynek 1.
Cena netto wywoławcza nieruchomości wynosi 11 780,- zł.
Do ceny netto zostanie dodane 22 % podatku VAT i koszty przygotowania nieruchomości do
sprzedaŜy w kwocie 424 zł. (wypis i wyrys z ewidencji gruntów, załoŜenie księgi wieczystej,
wycena nieruchomości) plus koszty wznowienia i okazania granic działki przez geodetę
wykonawcę, jeśli zamówienie będzie od sprzedającego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeŜeli wpłacą wadium w kwocie 1 700 zł.
na konto Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 89 1020 2124 0000 8202 0011 1443 w PKO BP
S.A. o/Gryfów Śl. najpóźniej w dniu 22 sierpnia 2008 r.

Osobie, która wygra licytację wadium będzie zaliczone w poczet naleŜności, natomiast
w przypadku odstąpienia od transakcji pomimo zwycięstwa w przetargu wadium przepada na rzecz
właściciela. Pozostałym uczestnikom wadia zostaną zwrócone najpóźniej do 3 dni od dnia
odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana będzie wpłacić jednorazowo cenę sprzedaŜy
nieruchomości ustaloną w przetargu plus 22% podatku vat oraz koszt przygotowania nieruchomości
do sprzedaŜy w terminie na 3 dni przed, jednak nie później niŜ do dnia zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną kandydatem na nabywcę nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaŜy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz sądowe pokrywa osoba ustalona nabywcą.
Jeśli osoba ustalona nabywcą nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy
sprzedaŜy bez uzasadnionej przyczyny lub nie dokona zapłaty ustalonej ceny w określonym
terminie, to organizator przetargu moŜe odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium do
przetargu nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaŜy moŜna uzyskać w UGiM Gryfów Śl.
ul. Rynek 1, pok. nr 6, tel. 0757812954.

Sporządziła: insp. Celina Buca.
W dniu 22 lipca br  niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń
tut. urzędu oraz w bip i miejscu połoŜenia nieruchomości.



Gryfów Śląski, dnia 21 lipca 2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaŜ
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w obrębie PROSZÓWKA, oznaczonej

według danych z  ewidencji gruntów jako działka nr 6/19 o pow. 1200 m
2
.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gryfów Śl. Prawo własności jest ujawnione w księdze
wieczystej KW 29576 w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Wydziale V Ksiąg Wieczystych, która
jest wolna od wszelkich obciąŜeń.
Gmina Gryfów Śląski nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gryfów Śląski, tereny
posiadają zgodę na wyłączenie z działalności rolnej na cele zabudowy mieszkaniowej, oznaczone
wg ewidencji gruntów jako Bp i na taki cel jest sprzedawana.
Przedmiot przetargu stanowi działka budowlana, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do
drogi publicznej oraz wyposaŜenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi
realizacji obiektów budowlanych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia  2008 r. o godz. 1330 w sali nr 2, w Urzędzie Gminy
i Miasta Gryfów Śląski – ul. Rynek 1.
Cena netto wywoławcza nieruchomości wynosi 11 850,- zł.
Do ceny netto zostanie dodane 22 % podatku VAT i koszty przygotowania nieruchomości do
sprzedaŜy w kwocie 424 zł. (wypis i wyrys z ewidencji gruntów, załoŜenie księgi wieczystej,
wycena nieruchomości) plus koszty wznowienia i okazania granic działki przez geodetę
wykonawcę, jeśli zamówienie będzie od sprzedającego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeŜeli wpłacą wadium w kwocie 1 700 zł.
na konto Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 89 1020 2124 0000 8202 0011 1443 w PKO BP
S.A. o/Gryfów Śl. najpóźniej w dniu 22 sierpnia 2008 r.

Osobie, która wygra licytację wadium będzie zaliczone w poczet naleŜności, natomiast
w przypadku odstąpienia od transakcji pomimo zwycięstwa w przetargu wadium przepada na rzecz
właściciela. Pozostałym uczestnikom wadia zostaną zwrócone najpóźniej do 3 dni od dnia
odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana będzie wpłacić jednorazowo cenę sprzedaŜy
nieruchomości ustaloną w przetargu plus 22% podatku vat oraz koszt przygotowania nieruchomości
do sprzedaŜy w terminie na 3 dni przed, jednak nie później niŜ do dnia zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną kandydatem na nabywcę nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaŜy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz sądowe pokrywa osoba ustalona nabywcą.
Jeśli osoba ustalona nabywcą nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy
sprzedaŜy bez uzasadnionej przyczyny lub nie dokona zapłaty ustalonej ceny w określonym
terminie, to organizator przetargu moŜe odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium do
przetargu nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaŜy moŜna uzyskać w UGiM Gryfów Śl.
ul. Rynek 1, pok. nr 6, tel. 0757812954.

Sporządziła: insp. Celina Buca.
W dniu 22 lipca br  niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń
tut. urzędu oraz w bip i miejscu połoŜenia nieruchomości.




