
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA  

dotyczy ogłoszenia o II nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk oznaczonej jako działka nr 504/3 

Obręb nr 0001 miasta Przeworska. 

 

Burmistrz Miasta Przeworska dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o II nieograniczonym ustnym 

przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk oznaczonej 

jako działka 504/3 Obręb nr 0001 miasta Przeworska położonej przy ul. Głębokiej w następujący 

sposób: 

na stronie pierwszej w wierszu od 13-15 niniejszego ogłoszenia jest: „Wadium należy wpłacić 

przelewem na konto Urzędu Miasta Przeworska Nr 36 1560 1195 2166 1681 5000 0009  do dnia 

12.08.2021 r. do godz. 24 00 (decyduje data zaksięgowania na rachunku).”   

powinno być: „Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta Przeworska Nr 36 1560 

1195 2166 1681 5000 0009  do dnia 25.11.2021 r. do godz. 24 00 (decyduje data zaksięgowania na 

rachunku).”  

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian. 

Zmianę treści ogłoszenia o II przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej 

w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Przeworska oraz w prasie. 

W związku z powyższym podaje się ogłoszenie o II nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk oznaczonej jako działka 504/3 

Obręb nr 0001 miasta Przeworska położonej przy ul. Głębokiej uwzględniając powyższe zapisy: 

 

BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA 

OGŁASZA DRUGI NIEOGRANICZONY USTNY PRZETARG 

na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku: 

 

- działka nr 504/3  Obręb nr 1 o pow. 0,9072 ha, uwidoczniona w KW PR1R/00034129/8 wolna 

od obciążeń, położona przy ulicy Głębokiej, o kształcie prostokątnym, uzbrojenie pełne w zasięgu, 

nieruchomość niezabudowana obecnie użytkowana rolniczo. Dla ww. działki wydana została decyzja 

o warunkach zabudowy dla lokalizacji centrum logistycznego artykułów spożywczych jako obiektu 

magazynowego z częścią socjalno – biurową 

Cena wywoławcza 740 000,00zł (brutto). 

Wadium wynosi 75 000,00 zł. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 01.12.2021 roku w Urzędzie Miasta Przeworska pokój 124,  

- na sprzedaż działki nr 504/3  o godzinie 900 



Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta Przeworska 

Nr 36 1560 1195 2166 1681 5000 0009  do dnia 25.11.2021 r. do godz. 24 00 (decyduje data 

zaksięgowania na rachunku).   Przez osoby uprawnione rozumie się osoby lub podmioty gospodarcze, 

które dokonały wpłaty wadium w terminie i formie określonej w treści ogłoszenia. 

Osoby występujące jako pełnomocnicy w imieniu osoby upoważnionej (podmiotu gospodarczego) 

do udziału w licytacji winne przedłożyć komisji przetargowej oryginalne pełnomocnictwo w zakresie 

udziału w licytacji. Wadium osoby, która wygra licytację, zostanie zaliczone w cenę zakupu działki.   

Osoby które nie wygrają licytacji otrzymają zwrot wadium na konto bankowe, 

z którego zostało wypłacone. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi strona 

nabywająca. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 18.08.2021r o godzinie 900 w siedzibie Urzędu 

Miasta Przeworska, zakończony wynikiem negatywnym.  

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać 

w Urzędzie Miasta Przeworska – pokój 120 lub pod numerem telefonu 16 648 78 44 wewnętrzny 

110. Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej w biuletynie 

informacji publicznej Urzędu Miasta przeworska oraz w prasie.  

Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.           

    

 Przeworsk dnia 14.10.2021 r. 

 

 


