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:

I. Sprzedaż na własność
 1. Nieruchomości zabudowanych 
POŁOŻENIE
NR DZIAŁKI
POWIERZCHNIA 
CENA WYWOŁAWCZA
WADIUM
Sulechów
ul. Sikorskiego 24 (oficyna)
KW 1222
164/8
111 m2
82.000,00 zł
10.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana budynkiem z przeznaczeniem na cele usługowo-mieszkalne o powierzchni użytkowej 164,90 m2, z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 99,20 m2, klatką schodową o powierzchni 62,40 m2.
Klatka schodowa obciążona jest służebnością dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sikorskiego 24, położonym na dz. nr 164/9 
Budynek wymaga remontu. Koszty remontu poniesie nabywca budynku.

Oglądanie budynku odbędzie się w dniu 09 lipca 2007 roku od godziny 10:00 do godziny 11:00
Głogusz
Gmina Sulechów
KW 25932
206
237  m2
5.333,00 zł
1.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej sali wiejskiej przeznaczona na cele usługowo-mieszkalne.

Budynek wymaga kapitalnego remontu. Koszty remontu poniesie nabywca budynku.

Cigacice, ul. Plac Szkolny
Gmina Sulechów
KW 9987
120/3
116 m2
5.000,00 zł
1.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym składającym się z pomieszczenia o powierzchni 8,50 m2 oraz pomieszczenia o powierzchni 16,00 m2.

2. Nieruchomości gruntowych nie zabudowanych przeznaczonych pod budownictwo przemysłowe, bazy, składy.
POŁOŻENIE
NR DZIAŁKI
POWIERZCHNIA 
CENA WYWOŁAWCZA
WADIUM
Sulechów
ul. Przemysłowa
KW 13000
263/1
266/9
266/19
16404 m2
3229 m2
1018 m2
410.000,00 zł
81.000,00 zł
26.000,00 zł
50.000,00 zł
10.000,00 zł
3.000,00 zł
W pobliżu  zbywanych nieruchomości dostępne  są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacja, gazowa, telefoniczna ,droga utwardzona. O warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie do dysponentów sieci.
Nierówności terenu zostały zasypane gruzem. Zaleca się wykonanie badań geologicznych.
Nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu.

3. Nieruchomości gruntowych nie zabudowanych przeznaczonej pod budownictwo usługowo-mieszkalne.
POŁOŻENIE
NR DZIAŁKI
POWIERZCHNIA 
CENA WYWOŁAWCZA
WADIUM
Sulechów
ul. Handlowa
KW 1222
164/16
132 m2
25.000,00 zł
3.000,00 zł
Sulechów
ul. Bolesława Chrobrego
KW 1529
1050/14
204 m2
9.600,00 zł
1.000,00 zł
W pobliżu  zbywanych nieruchomości dostępne  są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacja, gazowa, telefoniczna ,droga utwardzona. O warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie do dysponentów sieci.




4. Nieruchomości gruntowej nie zabudowanej przeznaczonej pod budownictwo usługowe.
POŁOŻENIE
NR DZIAŁKI
POWIERZCHNIA 
CENA WYWOŁAWCZA
WADIUM
Sulechów
ul. Konopnickiej
KW 4599
354/1
2528  m2
87.000,00 zł
10.000,00 zł
W pobliżu  zbywanych nieruchomości dostępne  są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacja, gazowa, telefoniczna ,droga utwardzona. O warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie do dysponentów sieci.
Nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu.

5. Lokalu mieszkalnego o pow. 42,72 m2 , położonego na poddaszu w budynku 
     wielolokalowym (3 lokale mieszkalne, 1 lokal użytkowy)
POŁOŻENIE
NR DZIAŁKI
POWIERZCHNIA 
CENA WYWOŁAWCZA
WADIUM
Sulechów
Pl. Ratuszowy 28/3 KW 22012
177/20
160 m2
25.400,00 zł
3.000,00 zł
Lokal wymaga remontu. Koszty remontu poniesie nabywca lokalu.
Do lokalu przynależy pomieszczenie - piwnica o powierzchni 17,53 m2
Udział we współwłasności – 268/1000.
Oglądanie lokalu odbędzie się w dniu 09 lipca 2007 roku od godziny 9:00  do godziny 10:00

6. nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo 
    garażowe.
POŁOŻENIE
NR DZIAŁKI
POWIERZCHNIA 
CENA WYWOŁAWCZA
WADIUM
Sulechów
Ul. Andrzeja Radka
KW 19694
1262/1 – parcela nr 27
1224 m2 – udział we współwłasności 29/1000
1.600,00  zł

200,00  zł


1262/1 – parcela nr 10
1224 m2 – udział we współwłasności 56/1000
2.300,00  zł

300,00  zł

Sulechów
Ul. Żeromskiego
KW 4595
339/7
19 m2
810,00 zł
100,00 zł

Do nieruchomości 339/7 przynależy udział wynoszący 1/5 w nieruchomości 339/11 o pow. 438 m2.
Sulechów
Ul. Przemysłowa
KW 1178
6/39
6/40
6/41
6/42
6/43
24 m2
24 m2
24 m2
24 m2
24 m2
700,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
700,00 zł 
100,00  zł
100,00  zł
100,00  zł
100,00  zł
100,00  zł
Sulechów
Ul. Kościuszki
KW 4594

93/23
93/24
93/25
93/26
93/27
93/28
93/29
93/30
93/31
93/32
93/33
93/34
93/35
93/36
19 m2
18 m2
18 m2
18 m2
18 m2
18 m2
35 m2
19 m2
18 m2
18 m2
18 m2
18 m2
18 m2
37 m2
700,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
1.500,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
1.500,00 zł
100,00  zł
100,00  zł
100,00  zł
100,00  zł
100,00  zł
100,00  zł
200,00  zł
100,00  zł
100,00  zł
100,00  zł
100,00  zł
100,00  zł
100,00  zł
200,00  zł
W pobliżu  zbywanych nieruchomości dostępna jest sieć energetyczna, droga o nawierzchni utwardzonej. O warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie  do dysponenta sieci.


7. Nieruchomości gruntowych nie zabudowanych przeznaczonych na cele rolne.
POŁOŻENIE
NR DZIAŁKI
POWIERZCHNIA 
CENA WYWOŁAWCZA
WADIUM
Gmina Sulechów
Pomorsko
KW 5689
71/1
4700  m2


4.300,00 zł


500,00 zł
Gmina Sulechów
Głogusz
KW 25932
188
189
191
2400 m2
2100 m2
1000 m2
3.600,00 zł


500,00 zł

8. Nieruchomości gruntowej nie zabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.
POŁOŻENIE
NR DZIAŁKI
POWIERZCHNIA 
CENA WYWOŁAWCZA
WADIUM
Gmina Sulechów
Kije
KW 25931
313/4
698 m2

6.500,00 zł

1.000,00 zł

W pobliżu  zbywanej nieruchomości dostępne  są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, telefoniczna ,droga utwardzona. O warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie do dysponentów sieci.


II. Oddanie w użytkowanie wieczyste
1. Nieruchomości gruntowych nie zabudowanych przeznaczonych pod zabudowę usługowo-mieszkalną.
POŁOŻENIE
NR DZIAŁKI
POWIERZCHNIA 
CENA WYWOŁAWCZA
WADIUM
Sulechów
ul. Licealna
KW 5182
280/16
258 m2


28.100,00 zł


3.000,00 zł
Sulechów
ul. Kopernika
KW 1178
189/23
92 m2


12.000,00 zł


2.000,00 zł
Sulechów
Plac Kościelny
KW 7183
181/3
153 m2


19.000,00 zł


2.000,00 zł
Nabywca zobowiązany jest do rozpoczęcia budowy w ciągu dwóch lat i zakończenia w terminie pięciu lat licząc od dnia podpisania umowy notarialnej.
W pobliżu  zbywanych nieruchomości dostępne  są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacja, gazowa, telefoniczna ,droga utwardzona. O warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie  do dysponentów sieci.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapłacić przed zawarciem umowy notarialnej pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 25% wylicytowanej ceny gruntu. Dalsze opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 10% wylicytowanej w przetargu ceny gruntu wnoszone będą do  
31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku w przypadku zmiany wartości gruntu. Od pierwszej opłaty i opłaty rocznej naliczony zostanie należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu  19 lipca 2007 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Gminy Sulechów przy Placu Ratuszowym nr 6 (RATUSZ), pokój nr 104.
 
Wadium w podanej wyżej wysokości z określeniem numeru nieruchomości należy wpłacić  
w terminie do dnia  13 lipca 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 zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,  poz. 2603 ze zmianami).

Informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu /068/ 385 11 31 lub w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sulechowie, pokój 
nr 121.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

S U L E C H Ó W,    dnia 13 czerwca 2007 roku

