
WÓJT GMINY JAKTORÓW
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych 

Lp. Położenie
Nr księgi wieczystej

Nr 
działki

Powierzchnia 
i opis

nieruchomości

Przeznaczenie w 
miejscowym planie 
zagospodarowania 

przestrzennego

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości 
(netto)

Wadium
(netto)

1 Budy Grzybek
PL1Z/00047925/3 901/1

1 500 m2

działka niezabudowana, 
doprowadzone przyłącze 

energetyczne

zabudo  zabudowa rekreacyjna, plan 
dopuszcza realizację 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  bez 
dopuszczania lokali 
użytkowych w budynkach 
mieszkalnych

120 000,00 zł 6 000,00zł

2 Budy Grzybek
PL1Z/00047925/3 901/2

1 500 m2

działka niezabudowana, 
doprowadzone 

przyłącze energetyczne

j.w. 120 000,00 zł 6 000,00 zł

3 Budy Grzybek
PL1Z/00047925/3 901/3

1 500 m2

działka niezabudowana, 
doprowadzone 

przyłącze energetyczne

j.w. 120 000,00 zł 6 000,00zł

4 Budy Grzybek
PL1Z/00047925/3 901/4

1 500 m2

działka niezabudowana, 
doprowadzone 

przyłącze energrtyczne

j.w. 120 000,00 zł 6 000,00 zł

5 Budy Grzybek
PL1Z/00047925/3 901/5

1 500 m2

działka niezabudowana, 
doprowadzone 

przyłącze energrtyczne

j.w. 120 000,00 zł 6 000,00 zł

6 Budy Grzybek
PL1Z/00047925/3 901/6

1 500 m2

działka niezabudowana, 
doprowadzone 

przyłącze energetyczne

j.w. 120 000,00 zł 6 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

dnia 8 października  2010 r. o godzinie  1200.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest terminowe wpłacenie wadium.
Wadium     w podanej  wysokości  z zaznaczeniem działki  której  dotyczy,  należy  wpłacić do kasy Urzędu 
Gminy lub przelewem na konto nr 28 1240 3350 11110000 3540 2132 Bank PEKAO S.A I O/Żyrardów do 
dnia 4 października   2010r        Za termin wniesienia wadium  uznaje się dzień wpływu należności na wskazane 
konto. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od 
zawarcia umowy notarialnej.  
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek     VAT w wysokości  22 %.  
Zastrzega się prawo unieważnienia  lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn
Bliższe  informacje  o  przetargu  udziela  Referat  Planowania  Przestrzennego,  Geodezji  i  Gospodarki 
Nieruchomościami   Urzędu Gminy w Jaktorowie, pok. nr 1 tel . (046) 856 – 40 – 26 , (046) 855 – 21 – 88 
wew.116.

WÓJT GMINY JAKTORÓW

                                                                                                                                      Maciej Śliwerski      
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	Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
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	901/1
	1 500 m2
	działka niezabudowana, doprowadzone przyłącze energetyczne
	zabudo  zabudowa rekreacyjna, plan dopuszcza realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  bez dopuszczania lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych
	901/2
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	j.w.
	901/6
	1 500 m2
	j.w.

