
 
                                         B U R M I S T R Z    Ł A S K U  
                                                     O G Ł A S Z A    
 
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych, położonych w Orchowie. 
                                                                                                                                                                     
Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.            
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, n/w nieruchomości przeznaczone są  pod budowę 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  Dla nieruchomości jest urządzona księga 
wieczysta KW nr SR1L/00060202/2. 
 
Nieruchomości oznaczone są działkami: 
 
- Nr 316/8 o pow. 1010 m2, cena wywoławcza 42.200 zł, wadium 4.300 zł, 
- Nr 316/9  o pow.  987 m2, cena wywoławcza 38.900 zł, wadium 4.000 zł, 
- Nr 316/10 o pow. 971 m2, cena wywoławcza 40.600 zł, wadium 4.100 zł, 
- Nr 316/11 o pow. 1069 m2, cena wywoławcza 44.700 zł, wadium 4.500 zł. 
                                                                                                                                                                                                          

 Cena wylicytowana działek zostanie powiększona o należny podatek  VAT  
 wynoszący 23%.  
 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2013 r. o godz. 12,00 w siedzibie Urzędu  
Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18. 
 
1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które należy uiścić          
    na rachunek: BANK  PEKAO  S. A. O/Łask 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394           
    w terminie do dnia 7 marca 2013 r. 
    Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto urzędu. 
  

 2.Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi                           
     w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. 
 3.Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca  
     ustaloną kwotę pomniejszoną o wadium,  nie później niż  dwa dni przed zawarciem  
     umowy przenoszącej własność. 
 4.Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi  
    nabywca. 
 5.Wadium ulega przepadkowi, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu    
    notarialnego.  
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku ul.Warszawska14, pok. nr 41  
tel. (43) 676-83-41.  
Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w uzasadnionych 
przypadkach. 
Ogłoszenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lask.pl 
 
 
 
Łask, 2013-02-07 
 



 
 
 
 
 
 


