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oGŁosZENlE
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

Zarząd Tatzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działki nr 13514 o pow. 0,806 ha, obj. KW NS1Z00043695/9
w Bukowinie Tatęańskiej o pzeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

Cena wywoławcza wynosi- 320,000 złotych
Do ceny osiągniętejw pzetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości23%.
Wadium wynosi- 20.000 złotych
Przetarg odbędzie się dnia 16 lipca 2018 roku o godz.13,00 w siedzibie TOPR w Zakopanem przy ulicy
Piłsudskiego 63 a.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu) na konto lNG Bank Śląski nr 78 t050
1445 1000 0024 0490 6352. Dowod wpłaty wadium należy okazać Komisji Pzetargowej w dniu
przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia pzetargu lub zakończenia pzetargu
wynikiem negatywnym.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w
terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu moze odstąpic
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Termin pzejęcia nieruchomości w uźytkowanie ustala się z dniem zawarcia umowy notarialnej.

W pzetargu mogą brac udział osoby fizyczne i osoby

prawne, osobiście lub z notarialnym
wpłaĘ wadium w określonej

upoważnieniem osoby, ktora ubiega się o nabycie nieruchomości, jezeli
wysokości i w wyznaczonym terminie.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskac w siedzibie TOPR w Zakopanem pzy
Piłsudskiego 63 a, Osoba do kontaktu: Czesław Ślimak tel. 601 919 024.

ul.

V-ce Prezes Zonqdu TOPR

Od 1909 roku niesiemy pomoc w górach - dziękujemy tym, którzy nas wspierają.
TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom frnansowym M5W i 15% z biletów wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego.
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