
BURMISTRZ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ OGŁASZA 

PIĄTY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY                                  

NA SPRZEDAŻ: 

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Krzywiń, 

położonych  w  Krzywiniu oznaczonych  w ewidencji gruntów jako działki nr: 

1. 1184/1 o pow. 0,1740 ha, Księga Wieczysta PO1K/00038471/6 Sądu Rejonowego                            

w Kościanie. – cena wywoławcza netto 47.920,00 zł,  

2.1184/4 o pow. 0,2960 ha, Księga Wieczysta PO1K/00038471/6 Sądu Rejonowego                                     

w Kościanie. – cena wywoławcza netto 81.518,00 zł, 

3. 1184/5 o pow. 0,2361 ha, Księga Wieczysta PO1K/00038471/6 Sądu Rejonowego                                    

w Kościanie. – cena wywoławcza netto 65.022,00 zł,  

4. 1184/6 o pow. 0,2091 ha, Księga Wieczysta PO1K/00038471/6 Sądu Rejonowego                                     

w Kościanie. – cena wywoławcza netto 57.586,00 zł, 

5. 1184/7 o pow. 0,2457 ha, Księga Wieczysta PO1K/00038471/6 Sądu Rejonowego                                       

w Kościanie. – cena wywoławcza netto 67.666,00 zł, 

6. 1184/9 o pow. 0,1806 ha, Księga Wieczysta PO1K/00038471/6 Sądu Rejonowego                                                

w Kościanie. – cena wywoławcza netto  49.737,00 zł. 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT 

Wadium: 5.000,00 zł (dla pojedynczej nieruchomości)  Uczestnicy wpłacają wadium                                 

z oznaczeniem działki. Wadium może być wnoszone  w pieniądzach, obligacjach Skarbu                                       

Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych   do obrotu publicznego. Wadium                                        

z dopiskiem „Zakup dz. nr ………… w Krzywiniu” (w wolne miejsce należy wpisać                                     

nr działki/działek dla której wpłacane jest wadium), należy wpłacić                                                                             

do dnia 19 maja 2016 r.,  wyłącznie na konto Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu:                                            

Bank Spółdzielczy w Kościanie, Oddział w Krzywiniu, nr konta:                                                             

10 8666 0004 0300 0169 2000 0016.   

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie 

może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - Teren 

zabudowy gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomości położone na 

obrzeżach Krzywinia, przy drodze powiatowej Krzywiń – Lubiń, pomiędzy Os. Młodych, a 

terenami pod działalność gospodarczą.   Działki niezabudowane i nieuzbrojone.  

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy                                    

w Krzywiniu ul. Rynek 1, w dniu  23 maja 2016 roku (poniedziałek) w sali  narad                                  

od  godziny 9:00, w kolejności wg. numeracji działek.   

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odwołania 

przetargu bez podania przyczyny. Do przetargu zostaną dopuszczone osoby, które 

przedstawią dowód terminowego wpłacenia wadium. Osobie, która wygra przetarg i uchyli 

się od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Dodatkowe 

informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu pokój 

nr 13,14 tel. (65) 517-05-25 wew. 22, 36 
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