OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Starosta Kolski ogłasza przetargi ustne na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

1)1 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zawadka,
gmina Olszówka,
- oznaczonej w ewidencji gruntów nr 239/3 ark. mapy 2 o pow. 0,14 ha działka
niezabudowana, stanowiąca grunty rolne obejmujące łąki trwałe dla której Sąd Rejonowy
w Kole prowadzi księgę wieczystą Nr KN1K/00004854/0.
- dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka
wskazano następujące kierunki zagospodarowania: tereny zabudowy zagrodowej.
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 000,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 23.02.2021 r. o godz. 900 w budynku Starostwa Powiatowego
w Kole ul. Sienkiewicza 21/23, pokój nr 101.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości
800,00 zł, na konto Starostwa Powiatowego w Kole nr 95 1090 1203 0000 0001 0967 1680,
Santander Bank Polska S.A. odział w Kole w terminie do dnia 19.02. 2021 roku.
2) I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Koło.

- oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 69/1 o pow. 0,2678 ha, ark. m. 52, stanowiącej
grunty rolne zabudowane, dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą
nr KN1K/00046894/8,
- dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Koła działka ta znajduje się na obszarze przeznaczonym pod tereny
zabudowy usługowej z dopuszczeniem istniejącej funkcji mieszkaniowej.
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 135 000,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 23.02.2021 roku o godz. 10 00 w budynku Starostwa Powiatowego
w Kole ul. Sienkiewicza 21/23, pokój nr 101.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości
13 500,00 zł na konto Starostwa Powiatowego 95 1090 1203 0000 0001 0967 1680 Santander
Bank Polska S.A. oddział w Kole w terminie do dnia 19.02.2021 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet
ceny nabycia.
W razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetarg udzielają
pracownicy Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kole,
pokój nr 1, tel. 63 26 17 843.
Starosta Kolski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje
zainteresowanych w prasie i intemecie.

