Pasym dnia 08.03.2021 r.

Sprostowanie
ogłoszenia z dnia 24.02.2021 r. o V nieograniczonym przetargu ustnym
na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Pasymiu przy ul. Żurawia, oznaczonych
w ewidencji gruntów obrębu nr 1 miasta Pasym jako działki nr:
266/2, 266/5, 266/6, 266/12, 266/13

Prostuje się oczywistą omyłkę w ogłoszeniu z dnia 24.02.2021 r. o V nieograniczonym przetargu
ustnym na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Pasymiu przy ul. Żurawia, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 1 miasta Pasym
jako działki: nr 266/2 o pow. 1376 m2, nr 266/5 o pow. 1376 m2, nr 266/6 o pow. 1375 m2, nr
266/12 o pow. 1155 m2, nr 266/13 o pow. 1548 m2, dla których urządzona jest w Sądzie Rejonowym
w Szczytnie księga wieczysta KW Nr OL1S/00030262/9, w następujący sposób:
zamiast:
„W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium
w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003
w terminie do dnia 26.02.2021 r. z oznaczeniem numeru działki. Wadium powinno być wniesione
z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 26.02.2021 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium
nie został spełniony.”
wpisuje się:
„W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium
w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy
Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101
0003 w terminie do dnia 26.03.2021 r. z oznaczeniem numeru działki. Wadium powinno być
wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta
Pasym najpóźniej 26.03.2021 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu,
że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.”

Pozostałe warunki przetargu podane w ogłoszeniu z dnia 24.02.2021 r. pozostają bez zmian.

Burmistrz Miasta Pasym
/-/ Cezary Łachmański

