Tontit ja maa-alat

Haapaveden kaupunki, Julkisen sektorin nettihuutokauppa

Määräalat Siirtola -tilasta (10 ha), Haapavesi

Kohdenumero 1375052

Korkein tarjous

Katsottu 1 701 kertaa

Huutokauppa on päättynyt

3 300 €
alv 0 %, hintaan ei lisätä arvonlisäveroa

Huutokauppa päättyi
Keskiviikko 07.08.2019 19:02

Tila
Päättynyt, tarkistetaan tarjouksia

Tarjouksia 33 kpl

Myydään

Tarjoajia 6 kpl



Haapaveden kaupunki pyytää tarjouksia Haapaveden, Mieluskosken kylässä sijaitsevan Siirtola -tilan (71-403-4-110)
määräalojen ostamisesta. Myytävä määräalojen on pinta-alaltaan n. 10 ha. Lopullisen myyntipäätöksen tekee
Haapaveden kaupunginhallitus/valtuusto. Metsätiloille pääsee kulkemaan Hyttikuja 107 kohdalta, joka haarautuu
Mieluskyläntie 1178:ltä. Siirtola -tilan metsäpalstoista on hakattu myyntiin talousmetsä, suojelualueella on tosin vielä
puita, joita ei saa kaataa. 0,7 ha myytävistä määräaloista on suojeltu metsänhoitotoimenpiteiltä. Ne eivät ole
uudistamisvelvoitteen alaisia. Metsäpalstoilla on käyttöilmoituksen perusteella uudistamisvelvoite, joka tulee suorittaa
luontaisella uudistuksella ja äestyksellä kivisillä alueosilla.

Myyntiehdot
Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se ilmoituksessa ja kaupantekohetkellä on. Ostajalla ei ole
vaihto- eikä palautusoikeutta.
Kohteelle ei myönnetä takuuta. Kohteella ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Ilmoituksen kuvaukset ovat ainoastaan
myyjän arvioita myytävästä kohteesta. Huutokauppaan osallistuvan on itse tutustuttava kohteeseen ennen sitovan
tarjouksen tekemistä. Tarjouksen jättämällä huutaja hyväksyy kohteen kunnon sellaisenaan.
Huutokauppaan voi osallistua myös henkilökohtaisesti paikan päällä jättämällä myyjälle kirjallinen sitova tarjous. Kaikki
tarjoukset rekisteröidään julkisiksi kohteen ilmoitukseen.
Myyjä ja ostaja sitoutuvat kirjaamaan kaikki tarjoukset järjestelmään. Kohde voidaan myydä vain järjestelmään kirjatun
korkeimman tarjouksen tehneelle.

Tiedostot
Kohteen kartta.pdf
Suojellut metsikköalueet_muu työ.pdf

Kohteen sijainti
Mieluskyläntie 1178, 86550 Haapavesi

Näyttö
Sopimuksen mukaan

Tiedustelut
Maksutapa
Maksutapa sovitaan myyjän kanssa erikseen

Ilmoitus julkaistu
19.06.2019 09:00



Päivitetty viimeksi
01.08.2019 09:14

Ilmoittaja: Haapaveden kaupunki
Y-tunnus: 0184872-4
Haapavedellä on hyvä asua, elää ja olla. Luonnonläheisyys, hyvät asumisen mahdollisuudet ja monipuolinen koulutusja palvelutarjonta luovat virikkeellisen ja turvallisen elinympäristön. Myös monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan
harrastusmahdollisuudet luovat edellytykset hyvään elämiseen.
Tule, näe ja koe Haapavesi omin silmin - ihastut varmasti.
Ilmoittaja ei ole vielä myynyt yhtään kohdetta Huutokaupat.comissa.
Ei muita kohteita huudettavana juuri nyt.



