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B U R M I S T R Z     S U L E C H O W A
O G  Ł  A  S  Z  A
I  przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż na własność

1.	Nieruchomości gruntowych nie zabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe:
           położenie        	         nr działki              powierzchnia        cena wywoławcza               wadium 
a/.  Sulechów 
ulica Kolejowa              877      	           897m2             39.300,00zł.              4.000,00zł.  	                    KW Nr 4598
W pobliżu zbywanych nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna, droga  o nawierzchni utwardzonej, jednak o warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie  do dysponentów poszczególnych sieci. 
b/.  Sulechów 
ulica Krośnieńska         6/62      	            639m2             20.200,00zł.                  3.000,00zł. 	                   KW Nr 1178
W pobliżu zbywanych nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna, droga  o nawierzchni nieutwardzonej, jednak o warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie  do dysponentów poszczególnych sieci.  Nabywca we własnym zakresie wykona przepust przez rów.
c/.  Sulechów 
ulica Odrzańska            913/2   	                1000m2             34.400,00zł.                    4.000,00zł. 	       KW Nr 6670
W pobliżu zbywanych nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna, droga  o nawierzchni utwardzonej, jednak o warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie  do dysponentów poszczególnych sieci.
d/.  Sulechów 
ulica Syzyfowa              1288/10	                759m2             34.400,00zł.                    4.000,00zł. 	       KW Nr 4112
W pobliżu zbywanych nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna, droga  o nawierzchni nieutwardzonej, jednak o warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie  do dysponentów poszczególnych sieci.
e/.  Sulechów 
ulica Syzyfowa              1288/11 	                899m2             40.500,00zł.                    5.000,00zł. 	       KW Nr 4112
W pobliżu zbywanych nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna, droga  o nawierzchni nieutwardzonej, jednak o warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie  do dysponentów poszczególnych sieci.  
f/.  Kije 
 gmina Sulechów           211/3   	                809m2           6.700,00zł.                    1.000,00zł.                         KW Nr  26132
W pobliżu zbywanych nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, telefoniczna, droga  o nawierzchni nieutwardzonej, jednak o warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie  do dysponentów poszczególnych sieci.


g/.  Kije 
 gmina Sulechów         214    	   5782m2   	  38.100,00zł. 			 4.000,00zł.                                           KW Nr 25088
W pobliżu zbywanych nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, droga  o nawierzchni bitumicznej, jednak o warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie  do dysponentów poszczególnych sieci. 
h/.  Kije 
 gmina Sulechów         233    	              833m2            7.400,00zł.                     1.000,00zł.                             KW Nr 25931
W pobliżu zbywanych nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, droga  o nawierzchni bitumicznej, jednak o warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie  do dysponentów poszczególnych sieci.
i/.  Kije 
gmina Sulechów         324/1    	            1624m2           12.000,00zł.                    2.000,00zł.                        KW Nr 26132
W pobliżu zbywanych nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, droga  o nawierzchni gruntowej, jednak o warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie  do dysponentów poszczególnych sieci. 
j/.  Mozów 
 gmina Sulechów         111/12   	            1185m2           5.100,00zł.                      1.000,00zł.                              KW Nr 6523
W pobliżu zbywanych nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, droga  o nawierzchni gruntowej, jednak o warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie  do dysponentów poszczególnych sieci. 
k/.  Nowy Świat 
 gmina Sulechów         49    	            979m2            40.600,00zł.                      5.000,00zł.                          KW Nr  26224
W pobliżu zbywanych nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, droga  o nawierzchni gruntowej, jednak o warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie  do dysponentów poszczególnych sieci. 
l/.  Nowy Świat 
gmina Sulechów         50    	            1143m2           47.200,00zł.                    5.000,00zł.                         KW Nr 26224
W pobliżu zbywanych nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, droga  o nawierzchni gruntowej, jednak o warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie  do dysponentów poszczególnych sieci. 
ł/.  Pomorsko 
 gmina Sulechów         382/8    	            1600m2           11.600,00zł.                    2.000,00zł.                          KW Nr 24324
W pobliżu zbywanych nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, droga  o nawierzchni utwardzonej, jednak o warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie  do dysponentów poszczególnych sieci.



2.	Nieruchomości gruntowej nie zabudowanej przeznaczonej pod uprawy rolne: 
a/.  Pomorsko 
      gmina Sulechów          374/2	              1874m2                    3.000,00zł.                    500,00zł.                     
      KW Nr  23447 
3. Nieruchomości gruntowych nie zabudowanych przeznaczonych pod budownictwo przemysłowe, usługowe, bazy oraz składy:
a/.    Sulechów
       ulica Rozwojowa      227/9		  7880m2                   337.000,00zł.  	  40.000,00zł.	
       Brzezie
       k. Sulechowa 
       KW Nr 23060             
W pobliżu zbywanej nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, droga o nawierzchni bitumicznej, jednak o warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie  do dysponentów poszczególnych sieci.  

4. Lokal  użytkowy o pow. 69,60 m2, składający się z:  trzech biur, dwóch ubikacji, korytarza, poczekalni na parterze, w budynku o trzech lokalach  mieszkalnych i jednym lokalu użytkowym  wraz  ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale  23/100 części.                                              	 
         Sulechów 
         ulica PCK nr 11
        KW NR 25878			268/1		347 m2	160.200,00zł.	                20.000,00 zł.
         Lokal wymaga remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt.                            
        Oglądanie lokalu odbędzie się w dniu  03 grudnia 2007  roku od godziny 12:00  do godziny 13:00.              

5. Lokal  o innym przeznaczeniu o pow. 36,70 m2, składający się z:  dwóch pomieszczeń na parterze,                w budynku o czterech lokalach  mieszkalnych i trzech lokalach użytkowych  wraz  ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale  9/100 części.                                              	 
         Sulechów 
         ulica Zwycięstwa nr 8/6
        KW NR 23498			602/29		417 m2	8.900,00zł.	                2.000,00 zł.
        Lokal wymaga remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt.                                     
        Oglądanie lokalu odbędzie się w dniu 03 grudnia 2007 roku od godziny 10:00  do godziny 11:00.  
            
6. Nieruchomość zabudowana obiektem budowlanym o pow. 16,70 m2,                                               	 
         Sulechów 
         ulica Jana Pawła II 
        KW NR 4559			566/7		80 m2 		6.100,00zł.	                1.000,00 zł.
        Obiekt wymaga remontu i przeznaczony jest  na cele usługowo – handlowe.                                             
        Oglądanie lokalu odbędzie się w dniu 03 grudnia 2007  roku od godziny 11:30  do godziny 12:30.
 
Nieruchomości wymienione w niniejszym ogłoszeniu wolne są od obciążeń oraz zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2007 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Gminy Sulechów przy Placu Ratuszowym nr 6 (RATUSZ), pokój nr 104.
Wadium w podanej wyżej wysokości z określeniem numeru działki należy wpłacić w terminie                     do dnia 03 grudnia 2007 roku konto nr 53 1020 5402 0000 0502 0027 7251 PKO BP  Oddział Sulechów.  
Dowód wpłaty należy przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
Nieruchomości niezabudowane, nie posiadające aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego podlegać będą prawu pierwokupu przysługującemu Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium  zostanie  zwrócone nie później niż  przed upływem 3 dni od daty przetargu.
Termin zawarcia umowy notarialnej  zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty przetargu.
Cena wywoławcza nieruchomości  nie zabudowanej  zawiera podatek VAT  w wysokości  22%.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który  przetarg  wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości. Nie zawarcie aktu notarialnego w ustalonym terminie spowoduje odstąpienie od zawarcia  umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi / art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku                     o gospodarce  nieruchomościami  / Dz.U. z 2004r. Nr 261,  poz. 2603 ze zmianami /.

Informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu /068/ 3851131 lub w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sulechowie,               pokój nr 121.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.


