
                                          O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Małusy 
Wielkie ogłasza  pierwszy  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym przedszkolu, stanowiącej 
własność Spółki, położonej w Małusach Wielkich nr 56, gmina Mstów, oznaczonej 
jako działka nr 283 k. m. 2, o powierzchni 0,1960 ha.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w/w działka 
zlokalizowana jest na obszarze przeznaczonym jako : tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – symbol 1MN, U.
Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 114 000,00 złotych (słownie złotych : 
sto czternaście tysięcy).
Przetarg odbędzie się w lokalu budynku po byłym przedszkolu w Małusach 
Wielkich nr 56 w dniu 17.03.2012r. (sobota)   o godzinie 15,00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w pieniądzu 
na konto Spółki w Banku Spółdzielczym w Mstowie nr 65 8256 0007 2001 0001 
2960 0001 wadium w wysokości 11.400,00 zł najpóźniej do dnia 14.03.2012r.
Osoby wpłacające wadium za pośrednictwem banku lub poczty powinny dokonać 
wpłaty z takim wyprzedzeniem aby wadium wpłynęło na konto Spółki do dnia 
14.03.2012r.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na konto Spółki.
Dowód wniesienia wadium wraz z dowodem tożsamości oraz numerem konta, na 
które winien być dokonany ewentualny zwrot wadium,  podlega przedłożeniu 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia działki, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie 
zwrócone nie później  niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta.
Wadium ulega przepadkowi, jeżeli uczestnik który wygrał przetarg, uchyli się od 
zawarcia umowy sprzedaży.
Cenę nabycia ustaloną w przetargu wraz z doliczonym podatkiem VAT 23% 
należy wpłacić na konto Spółki  najpóźniej na trzy dni przed zawarciem notarialnej 
umowy sprzedaży. Koszty notarialne oraz sądowe ponosi nabywca. Zarząd Spółki 
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacja o przetargu pod numerem tel. : 502009251.

Małusy Wielkie,  dnia 27.02.2012 roku
                                                                          Zarząd Spółki 


