
iNnCE BELB»iyn BAŞKANLI Ğ I TAŞINMAZ SATIŞ ir-,a.xr

1lanen Duyurulur

l - İnece Belediye Başkanlığına ait, İmar Planı_ dışında, Camlık Mesire Alanının üst

tarafında 2/B çalışması ,Jll;L ",** 
*,l",-vitiren kırklareli lli, Merkez ilçesi,

inece Beldesi, rııçtıı<oere iliuı,iı ,- 7 Paftu 627i. Parsel savılı' 3.364.19 m2' Yiia

ötcümlü tarla vasfındaki "r,"'İ*}'*O "ıll1 ,9^1,5İ^lt,,le 
Kanununun 45, maddesine

istinaden açık teklif ,*"jı"^,Llj"iİ, ğj1zlırZZ Cuma günü saat 14,30 da Inece

Beledivesi Mecli, ropıunu'Jıoili,,Ja, nelediye enciimeni huzurunda satılacaklır,

Z- llrll"v" katılmak için istenen beleeler,

a- Başwru dilekçesı 1Üatbİolarak Belediyede mevcuttur),

b- Nüfus Cüzdan sureti,

l, Ceçici teminatı yatrrdığına dair belge,

d- Betediyeden u"""i)-"T"'"k_uı"'akürı ve imzalayacakları satış şartnamesı'

e_ Başkası uo,nu ,"ı.ii 
"o,ıl,rlı.-it aı"y. tut,ıunıarın, noterden onaylı vekaletname

örneğive.u^,nill,üi,il",,i.ı"",üi'ı""ı",'"iseayrıcanoterdenonaylıimza
İİrtil]eri ,e temsil yetki belgesi, . . ,

._ ınJ;"'k"İ1,1§ılinİ:;.;;jİiİ:r,h'#,o?,?""*, 
iıe birıikte ihaıe saatinde ihaıede

. lŞ: uulL§:lff Hll'n, o*, 
",,o,,e 

Yazı isleri Müdürlüğünde görülebilir,

5_ ihaıenin muhammen *o"İ''İ*ö,öoöPdrl, "ı,İ,.e39iYı 
teminat 20,000,00 TL, dir,

6- ilanda belirtilmeyen ,"Oİ"l", İçİ" İ*namedeki hiiktimler secerlidir,

7_ Söz konusu taştnmaz ;:r;i,H;;;ı'ii.ririna" Belejiyemiz görevli elemanları

nezaretinde yerinde görülebilir,



iNncn gnın»iyn BAŞxaxllĞr u,sINMAZ sATIs ir,exr

ı- inece Belediye Başkanlığına ait, İmar planı dışında, Çamlık Mesire Alanının üst
tarafında 2,ts. çalışması sonucunda orman vasfını yitiren kırklareli İli, Merkez llçesi,
Inece Beldesi, Küçükdere Mevkii, 7 Pafta, 6272 parsel sayılı, 2.522,|4 m2. Yijz
ölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz, 2886 sayılı Devlei ihale Kanrnunun 45. maddesine
istinaden açık teklif arttırma usulü ile 02/12/2022 cuma günü saat 15.00 da İnece
Belediyesi Meclis Toplantı salonunda, Belediye Ençümeni huzurunda satılacaktır.

2- Ihaleye katılmak için istenen belgeler.
a- Başvuru dilekçesi (Matbu olarak Belediyede mevcuttur).
b- Nüfus Cüzdan sureti,
c- Geçici teminatı yatırdığına dair belge.
d- Belediyeden ücretsiz olarak alacakları ve imzalayacakları satış şartnamesi.e, Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekdletname

ömeği ve tiizel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterien onaylı imza
sirküleri ve temsil yetki beIgesi.

. f- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,
3- İhaleYe katılmak isteyen istekliler, istenen beğeler ile birlikte ihale saatinde ihalede

hazır bulunmaları gerekmektedir.
4- Ihale satış şartnamesi ihale saatine kadar Belediye yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir.
5- İhalenin muhammen bedeli l50.000,00 TL. oluİ geçici teminat ls.000:OO TL: dir.
6- İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki İtlktirl", geçerlidir.
7- söz konusu taştnmaz mesai saatleri içerisinde Belediyemiz görevli elemanları

nezaretinde yerinde görülebilir.

İlanen Duyurulur


