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Wójt Gminy Obrazów

Obrazów, dnia 2014-04-15

działając na podstawie art. 35 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. 04.261.2603 z późniejszymi zmianami) podaje do wiadomości publicznej:

WYKAZ
nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami wielolokalowymi oraz budynkiem gospodarczym w msc. Rożki
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

L.p. Nr Nr.ewid Pnw. Przeznaczenie Opis nieruehnmości Cena Wadiumksi«;gi działki ( ha) nieruchomości nieruchomości (I'LN)wicczy brutto (I'LN)
sIej

tereny zabudowy Nieruchomość 205000 zł 12000 zł.I. 60415 243/1 1,20 mieszkaniowej zabudowana dwoma
wielorodzinnej z budynkami Słownie: Słownie:
dopuszczeniem wielolokalowymi wraz dwieście pic;ć dwanaście tysięcy
zabud. jednorodz. z przyłączami oraz tysięcy złotych

budynkiem
gospodarczym.
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Wójt Gminy
Obrazów \",. G . Ob .

woj Świętokrzyskie ,.oJt mInY razow
w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity OZ.U. 04.261.2603 z póżniejszymi zmianami)

OGŁASZA
CZWARTY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości ur cwid. 243/1 o powicrzchui 1,20 ha, położonej w miejscowości
Rożki , wpisanej do K\V 60415, zahudowanej dwoIlla budynkami wiclolokalowymi oraz
budynkiem gospodarczym

L.p. Nr Nr. PO\\', Przeznaczenie Opis nieruchomości Cena \VadiuJll
księgi ('wid. ( ha) 11 ieruchomości Ilieru(.'homości (I'LN)
wieczy dzialId
ste;

I. 60415 2~31J 1,20 Dzialka usytuowana Nieruchomość 205000 zl 12 000 zl.
jest na terenie Zl:lblldow.łll:ł dwoma
zabudowy budynkami Slownie: Słownie:
111 icszka niowej wielolokalo,,"')'l11i wraz dwieście pit;ć dwanaście
wielorodzinnej z przyl:)czami oraz tysi~cy lysiJ;cy
i jednorodzinnej hudynkil'm
oznaczonej symbolem gospoda rcz~'II1.
L 18MW/I\IN

Warunkicm wzięcia udziału w przetargu jcst :
l. dokonanie wp laty wadium w gotówce w wysokości 12000 z/. na konto:
Urzędu Gminy w Obrazowie w 13S Kielce Oddzial w Obrazowie 73 8493 0004 019002802424 0227
do d";,, /6-05-21//4r.

2. złożenie stosownej oferty do dnia 21-1/5-21//4r. w sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na adres:
Urząd Gminy Obrazów, Obrazów 84, 27 - 64 I Obrazów do godl;"1' 1/9.1/1/w zamkniętych kopertach
oznaczonych .. Przetarg -Rożki"

Oferta powinna zawierać:
I. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwą oraz siedzibę. jeżeli oferentem jest osoba prawna

oraz datę sporządzenia oferty.
2. Proponowaną cenę.
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżerl.
4. Kopia dowodu wplaty wadium.

\V przypadku uchylenia się uczestnika. który przetarg wygrał od zawarcia umowy wadium nic podlega
zwrotowi.

Otwarcie ofert nas('lPi w Urzędzie Gminy Obrazów IV d";1I 21-1/5-21//4 r. o godz. 1/9:31/,
pokÓj lir 8.

Wójt Gminy Obrazów zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Obrazowie pokój nr
I I lub telefonicznie: (0- 15) 836-5 I-62 godz. 7.30-15.30
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