
 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego 
OGŁASZA 

II PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

 

 Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 r. w Sali Narad Rady Miejskiej mieszczącej się w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim przy  

 ul. Rynek 29 (I piętro). Przetarg rozpocznie  się o godzinie 10 00 

 

Warunki przetargu: 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 14 grudnia 2021 do godziny 15 30 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: 

BS Radomyśl Wielki 

Nr 80 9479 0009 2001 0000 0169 0033 

2. Wadium zostanie zwrócone na wskazane przez uczestnika przetargu konto w ciągu  3 dni od odwołania lub zakończenia przetargu, natomiast wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet 

ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy. 

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

4. Kwotę wylicytowaną w przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim do dnia zawarcia aktu notarialnego. 

5. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości tj. zawarciem aktu notarialnego i wpisu w księdze wieczystej. 

6. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 

7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (14) 680-70-69 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim w pokoju nr 9 – biuro obsługi klienta. 

8. Burmistrz Radomyśla Wielkiego zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

9. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ,,Mienie komunalne”, na stronie internetowej 

http://radomysl.bip.2.ires.pl/mienie_komunalne/ oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed Urzędem Miejskim w Radomyślu Wielkim. 

 

Radomyśl Wielki 18-11-2021 r. 

L.p. Nr działki Pow. w ha Miejscowość 
Nr Księgi 

Wieczystej 

Przeznaczenie  

w planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Opis nieruchomości 
Zobowiązania, których 

przedmiotem jest 

nieruchomość 

Cena 

wywoław

cza 

[zł brutto] 

Wadium 

[zł brutto] 

1. 453/2 0,0904 Żarówka 

TB1M/00057353/8 

– wolna od 

obciążeń 

hipotecznych  

Brak możliwości podania 

charakteru działki. 

Niezabudowana nieruchomość rolna o 

kształcie trapezu, porośnięta roślinnością 

trawiastą i drzewami ozdobnymi. W 

części południowej znajduje się 

utwardzony tłuczniem dojazd. 

Brak 12.750,00 1.250,00 

http://radomysl.bip.2.ires.pl/mienie_komunalne/

