
O G Ł O S Z E N I E
z dnia 3 lipca 2009 roku

Burmistrz  Gminy Rymanów 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we 

Wróbliku Szlacheckim oraz samodzielnego lokalu użytkowego nr 10 położonego 
w Rymanowie przy ul. Bieleckiego 2.
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ha
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ści

Wartość 
netto w zł 

Wadium 
w zł

1

2

3

499/11

499/12

1464

0.0630

0.1451

0.0816

Wróblik 
Szlachecki

Wróblik 
Szlachecki

Rymanów

Teren budownictwa 
mieszkaniowego i 

usługowego
Teren budownictwa 
mieszkaniowego i 

usługowego

Lokal użytkowy o pow. 
60,74 m2 udział w 

częściach wspólnych 
budynku wynosi 

1423/10000

KW  
67809

67809

81466

5 750,00

15 750,00

60 000,00

575,00

1 575,00

6 000,00

Przetarg  odbędzie  się 7  sierpnia  2009  roku,  na  nieruchomości  o  godz.  11-tej, 
na  lokal  użytkowy  o  godz.  12-tej  w budynku  Urzędu  Gminy  w  Rymanowie  przy  ul. 
Mitkowskiego 14a, pokój nr 8
    Dane dotyczące warunków przetargu

1. Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu   jest   wniesienie   wadium  na  każdą 
nieruchomość oddzielnie.

2. Wpłata  wadium  gotówką  w  kasie  Urzędu  Gminy  lub  przelewem    na  rachunek 
Gminy  Rymanów  w Banku Spółdzielczym w Rymanowie  - nr  58 8636 0005 2001 
0000 0475 0001  w terminie  do dnia 4 sierpnia 2009 r.  Za datę wpłaty wadium 
przelewem  uważa  się  wpływ  wymaganej  kwoty  na  rachunek  bankowy  Gminy 
Rymanów.    .

3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 

4. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  wygrał  przetarg  zaliczone  zostanie  na 
poczet ceny nabycia nieruchomości. 

5. Koszty   notarialne  i  inne  opłaty  związane  ze  sporządzeniem  umowy  sprzedaży 
pokrywa nabywca.

6. Burmistrz Gminy Rymanów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych 
powodów.

7. Dodatkowych  informacji  o  w/w  nieruchomości   będącej   przedmiotem  przetargu 
udziela  -   Referat  Finansów i  Gospodarki Mieniem Gminy w Urzędzie Gminy w 
Rymanowie  pokój nr  8 tel. (013)  43 57952.


