
W sk³ad nieruchomoœci wchodz¹ trzy granicz¹ce ze sob¹ dzia³ki o numerach 15, 17 i 19,
dla których Sad Rejonowy w O³awie prowadzi ksiêgê wieczysta nr WR10/00013249/5

Grunty rolne klasy IV i V s¹ uprawiane i uprawnione do dop³at unijnych.
Przejêcie gruntu po zbiorach letnich. Dop³ata unijna za 2016 r. dla kupuj¹cego.

Cena wywo³awcza (22.547,91 za ha)
Przetarg odbêdzie siê przy ul.
w Kancelarii Notarialnej Rafa³ Haralewicz. Pocz¹tek przetargu o godz. 10.00.

Warunki przetargu:
1. Sprzeda¿ nast¹pi w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.
2. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wplata wadium w wysokoœci 5% ceny wywo³aw-
czej na konto Kancelarii Notarialnej Notariusz Rafa³ Haralewicz nr 04 1090 2398 0000 0001
2974 2248 w Banku Zachodnim WBK, do dnia 2.06.2016 r., z dopiskiem:
(liczy siê data zaksiêgowania na koncie).
3. Post¹pienie w przetargu o 10.000 z³ (dziesiêæ tysiêcy z³otych).
4. Osoby przystêpuj¹ce do przetargu powinny spe³niaæ warunki nowej ustawy o obrocie
ziemi¹. Nie przyst¹pienie do umowy g³ównej z powodu nie spe³nienia tego warunku skutkowaæ
bêdzie utrat¹ wadium.
5. Osoby przystêpuj¹ce do przetargu pozostaj¹ce w ustroju wspólnoœci ustawowej ma³¿eñ-
skiej przed przyst¹pieniem do przetargu zobowi¹zane s¹ dorêczyæ organizatorowi przetargu
pisemne oœwiadczenia swoich wspó³ma³¿onków o wyra¿eniu zgody na udzia³ w przetargu
i wp³acenie wadium.
6. Osoba, która wygra przetarg, zobowi¹zana jest do podpisania umowy przedwstêpnej
w ci¹gu 7 dni od daty przetargu pod groŸb¹ utraty wadium. Je¿eli osoba, która wygra przetarg
pozostaje w ustroju wspólnoœci ustawowej ma³¿eñskiej, zobowi¹zana jest przyst¹piæ do
zawarcia umowy kupna-sprzeda¿y wraz ze swoim wspó³ma³¿onkiem lub do przed³o¿enia aktu
notarialnego, notarialnie poœwiadczonej zgody wspó³ma³¿onka na zawarcie umowy kupna-
sprzeda¿y pod rygorem utraty wadium w przypadku niedostarczenia ww. opisanych
dokumentów.
7. Notarialna umowa kupna-sprzeda¿y zostanie podpisana w terminie nie d³u¿szym ni¿ 6
tygodni od dnia przetargu, tj. najpóŸniej w terminie do 15.07.2016 r.
8. Cena nabycia gruntów objêtych przetargiem zostanie zap³acona jednorazowo w dniu
zawarcia umowy kupna-sprzeda¿y.
9. Koszty umowy notarialnej strony ponosz¹ po po³owie.
10. Wadium wp³acone przez osobê, która wygra przetarg, zaliczone bêdzie na poczet ceny
nabycia.
11. Wadium pozosta³ych osób uczestnicz¹cych w przetargu zostanie zwrócone niezw³ocznie
na konto, z którego wp³ynê³o, jednak nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 7 dni.
12. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwo³ania lub uniewa¿nienia przetargu bez
podania przyczyn.
13. Dodatkowe informacje uzyskaæ mo¿na pod telefonem 512 24 45 22 lub za pomoc¹
e-maila: wieslaw.marcinkowski@gmx.net

Osoba prywatna, Wies³aw Marcinkowski
oferuje do sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

grunty rolne po³o¿one w Grêdzinie powiat Jelcz-Laskowice o pow. 26,61 ha.

600.000 PLN
3 czerwca 2016 r. w O³awie 3-go Maja 8U/10,

Wadium Grêdzina

PRZETARGNIEOGRANICZONY

NA SPRZEDA¯ GRUNTÓW ROLNYCH

OR160283


