
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
WÓJT GMINY MOKRSKO 

 
Ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaŜ nieruchomości 

połoŜonej we wsi i gminie Mokrsko 
 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu: 

 

1. Działka Nr 393 o powierzchni 0,0500 ha, połoŜona w obrębie geodezyjnym Mokrsko, 

gm. Mokrsko, księga wieczysta Nr SR1W/00030283/3, prowadzona przez Sąd 

Rejonowy w Wieluniu. Nieruchomość połoŜona jest w centralnej strefie wsi przy 

drodze asfaltowej Skomlin – Wieluń, w bezpośrednim sąsiedztwie działek typu 

zagrodowego. Na działkę składa się grunt pod wodą + zadrzewienia. Drzewostan 

znajdujący się na działce to olcha ok. 40 lat. Działka nie jest zabudowana, nie 

ogrodzona, kształt nieregularny, wydłuŜony, dojazd utrudniony – przez działkę 

sąsiednią. 

2. Cena wywoławcza wynosi 4.627,00,- zł (słownie złotych: cztery tysiące sześćset 

dwadzieścia siedem). 

3. WyŜej opisana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

oznaczona jest symbolem 2RŁ – tereny łąk. 

4. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciąŜona ograniczonymi 

prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką PLN. wadium  

w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy w Mokrsku Nr  

49 9264 0009 0020 0006 2000 0110 w Banku spółdzielczym w Ruścu Oddział  

w Mokrsku terminie do dnia 9 marca 2010 roku oraz okazanie komisji przetargowej 

potwierdzonego dowodu wpłaty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 

wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom 

zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. 

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od 

zawarcia umowy. 

7. Przetarg odbędzie się dnia 16 marca 2010 roku o godz. 10
00

 w pokoju Nr 10 budynku 

Urzędu Gminy Mokrsku. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się 

okazać stosownymi pełnomocnictwami. 

8. Przetarg jest drugim przetargiem na sprzedaŜ działki Nr 393. Pierwszy przetarg odbył 

się 12 stycznia 2010 r. i zakończył wynikiem negatywnym. 

9. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje 

zainteresowanych. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem 

przetargu udziela pracownik Urzędu Gminy w Mokrsku pokój Nr 3 lub pod Nr tel. 

043 8863277 w. 25. 

10. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości. 

11. Cena nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego. 

12. Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Urzędu Gminy  

w Mokrsku. 

 

 

Mokrsko, dnia 11 luty 2010 roku 


