
BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  PLESZEW  

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej, połoonej              
w Pleszewie przy ul. Warneczyka, b d cej własnoci  Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr 
KZ1P/00021208/4 prowadzonej przez Sd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksig 
Wieczystych z siedzib w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem 
działki: 2937/52 o pow. 0,1135 ha. 
Opis nieruchomo ci: Działka gruntu przedmiotowej nieruchomoci ma nieregularny kształt oraz 
płaskie ukształtowanie terenu. Obszar na którym znajduje si  nieruchomo  posiada dostp do 
wi kszo ci urz dze  sieci infrastruktury technicznej. Działka gruntu jest cz ciowo ogrodzona. Dojazd 
do nieruchomoci realizowany drog utwardzon, asfaltow o rednim nat eniu ruchu. 
Dział III ("prawa, roszczenia i ograniczenia")  ksi gi wieczystej - obci ony ograniczonym prawem 
rzeczowym zwizanym z inn nieruchomoci . Słu ebno  polegaj ca na prawie urzdzenia, 
eksploatacji, konserwacji i napraw podziemnej sieci ciepłowniczej, wodocigowej, kanalizacyjnej              
i gazowej na rzecz kadorazowego właciciela – uytkownika wieczystego nieruchomoci.. 
Dział IV  ("hipoteki") ksi gi wieczystej - wolny od wpisów. 
Miasto i Gmina Pleszew nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru,  na którym znajduje si przedmiotowa działka gruntu.  

Zgodnie ze studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew 
(uchwała nr VIII/82/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.) teren działki gruntu 
znajduje si na obszarze strefy mieszkaniowo-usługowej (dla której studium ustala funkcj usługow     
i ziele  izolacyjn ). 

Przetarg odb dzie si  w Urz dzie Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu 24 padziernika 2014 r. 
/pi tek/ w pokoju Nr 118 - I pi tro, o godz. 10.00 

CENA WYWOŁAWCZA – 90.800,00 zł  
słownie: dziewi dziesi t tysi cy osiemset złotych 00/100. 
(Powy sza kwota zwolniona jest z podatku vat). 

Cena za nabycie nieruchomoci podlega zapłacie nie póniej ni  do dnia zawarcia umowy przenoszcej 
własno .  
Uczestnicy przetargu zobowizani s  do wpłacenia wadium w wysokoci 20% ceny wywoławczej 
(18.160,00zł) wył cznie przelewem na konto Urzdu Miasta i Gminy Pleszew  w Banku Spółdzielczym 
w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia                
20 pa dziernika 2014 r. Dat  dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 
Warunkiem przyst pienia do przetargu b dzie okazanie w dniu przetargu do godz. 9.45 dowodu 
wpłaty wadium. 
Wadium przepada jeeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli si od zawarcia umowy. 
Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca si  w terminie nie póniej ni  3 dni                
od odwołania, zamknicia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza si na poczet ceny nabycia nieruchomoci. 
W przetargu mog bra  udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiada 
dokumenty upowaniaj ce do zacigania zobowiza  na rzecz i w imieniu tej osoby prawnej. 
Cudzoziemiec biorcy udział w przetargu winien spełnia warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców /t. j. Dz. U. z 2004 r Nr 167, poz. 1758/,        
na dowód czego zobowizany jest złoy  odpowiednie dokumenty do dnia 17 pa dziernika 2014 r. 
Regulamin przetargu okrela  b dzie wysoko  kwot postpienia oraz skutki uchylenia si od zawarcia 
umowy przez osob, która przetarg wygra.  
Z warunkami przetargu mona zapozna si  w Urz dzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział 
Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (pok. nr 118, tel. 062-7428-347). 
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstpienia lub uniewanienia przetargu                
z uzasadnionej przyczyny. 
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem 
http://bip.pleszew.pl 

 
Pleszew, dnia 11.09.2014r. 


