
 
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 

ogłasza 

 
 ustny przetarg nieograniczony 

w dniu 17 listopada 2006 r. o godz. 9
00
  

w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie,  

Plac Obrońców Pokoju 34 ( świetlica ) 

 

 

na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej położonej w Opatowie przy ulicy Lipow-

skiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym  2020 o powierzchni 4144 m
2
 , dla której 

prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie – Wydział Ksiąg Wieczystych 

KW Nr 23562. Użytek Bi. 

 
Działka położona jest w Opatowie przy ul. Lipowskiej w strefie pośredniej miasta. Zabudowana obiektami, 

które były wykorzystane pod stację dystrybucji gazu bezprzewodowego tj: budynek zakładu gazu, budynek 

warsztatu, wiata, magazyn butli, zasieki na opał, zbiornik ppoż. , zbiornik bezodpływowy, studnia, ogrodzenie, 

drzewostan.  

Uzbrojenie: sieć energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej lokalnej, gazowej, droga. 

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. 

 

cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 141.000,00 zł ( netto )  

wysokość wadium –  7.050,00 zł    
 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 10 listopada 

2006 r.  na konto Urzędu Miasta i Gminy Opatów Nr 62 84930004 0120 0000 3795 0007  B.S. w Kielcach Od-

dział Opatów ul. Szeroka.  

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio 

wcześniej tak, aby w dniu  10 listopada 2006 r. wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu. 

Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zaliczone na poczet ceny 

nabycia – jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. 

W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, 

wpłacone wadium przepada.  

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się dokumentacją i warunkami przetargu. 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest  przedłożenie komisji przetargowej: 
- oryginału dowodu wpłaty wadium 

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości 

- w przypadku osób prawnych- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych 

pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot  

   

   Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Rozwoju Gminy , Rolnictwa i Nadzoru Ko-

munalnego U.M. i G. w Opatowie tel. 015 8681-311. 

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  
 

 


