
 
                                        WÓJT GMINY PĘCŁAW  
 
                                                      ogłasza 
                           publiczny przetarg ustny nieograniczony 
 
na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej połoŜonej we wsi Mileszyn, obręb Droglowice, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  275 o pow. 4300 m ² , objętej KW 25264 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Głogowie 
 
Cena wywoławcza – 16.000,00 zł ( szesnaście tysięcy zł) 
Wadium – 1.000,00 zł ( jeden tysiąc zł) 
 
Przedmiotowa nieruchomość wchodzi w obszar obszaru urbanistycznego, oznaczonego jako 
teren zabudowy siedliskowej, zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym  o pow. uŜytkowej 98 m ² i budynkiem gospodarczym o pow. uŜyt. 44 m ². 
 

 Warunki przystąpienia do przetargu: 
 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 28282828 grudnia grudnia grudnia grudnia 2007r 2007r 2007r 2007r....  o godz. 12.00 o godz. 12.00 o godz. 12.00 o godz. 12.00 
   w siedzibie Urzędu Gminy w Pęcławiu, pokój nr 10 ( na piętrze). 
2.Wadium naleŜy wpłacić do dnia 21.12.2007r. w kasie urzędu ( do godz. 14.00). lub konto    
   Urzędu Gminy w Pęcławiu Bank Spółdzielczy w Głogowie Nr 57 86460008 0000 0025 9402     
    0004 (wpłata oznacza wpływ środków na konto gminy). 
    Przed otwarciem przetargu naleŜy okazać komisji przetargowej: 
     - dowód wpłaty wadium 
     - dokument stwierdzający toŜsamość 
3. Wpłacone wadium zostanie: 
    - zaliczone na poczet ceny nabycia, jeŜeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, 
    - zwrócone nie później niŜ przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia, odwołania,   
       uniewaŜnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
4.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, ze nie moŜe ono wynosić  
     mniej  niŜ 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
5.  Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia, płatna jednorazowo nie później przed 
     podpisaniem umowy notarialnej. 
6. Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych, prawnych lub  
    jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej powinni dołączyć   
    pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego. 
7. Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie  
    spowoduje przepadek wpłaconego wadium. 
8. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisu do księgi wieczystej w całości ponosi  
    nabywca  nieruchomości. 
9. Przetarg jest waŜny bez względu na liczbę uczestników, jeŜeli chociaŜ jeden uczestnik  
    zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyŜej ceny wywoławczej. 
 
Wójt Gminy zastrzega sobie  prawo do odwołania lub uniewaŜnienia przetargu z 
uzasadnionych przyczyn. 
 
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaŜy, warunkach przetargu moŜna uzyskać w 
Urzędzie Gminy w Pęcławiu, pokój nr 6, tel. 8317126, wew. 37. 
 
Pęcław, dnia 26.11.2007r.                                                                         Wójt Gminy Pęcław 
 
                                                                                                                        Artur   Jurkowski 


