BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
rokowania na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 298/6 połoŜonej w
obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno .
Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest nieruchomość gruntowa, oznaczona nr
ewidencyjnym działki 298/6 o pow. 0,1465 ha, połoŜona w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m.
Choszczno, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie
prowadzi księgę wieczystą Kw nr SZ1C/00031407/6.
Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem Bpzurbanizowane tereny nie zabudowane.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Choszczno dla nieruchomości tej określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem :
MWU – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego z usługami,
− strefa AB – teren objęty ochroną konserwatorską.
Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna niskiego i wysokiego napięcia oraz linia
telekomunikacyjna.
Nabywca nieruchomości gruntowej winien zapewnić właścicielom sieci przebiegających
przez nieruchomość swobodny do nich dostęp , w celu ich konserwacji a w przypadku kolizji
z planowaną inwestycją , przełoŜyć na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
Zbywana nieruchomość, połoŜona jest na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru
zabytków. W związku z powyŜszym przyszły właściciel winien korzystać z nieruchomości w
sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami a ponadto :
- wszelkie prace i roboty na terenie nieruchomości winien prowadzić tylko za pozwoleniem,
opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, prace ziemne wolno
prowadzić jedynie pod nadzorem archeologicznym (koszt takiego nadzoru ponosi Inwestor)po
uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia od WKZ w Szczecinie.
Lokalizacja nowej zabudowy oraz wszelkie zamierzania inwestycyjne wymagają uzgodnienia
dokumentacji projektowej z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Szczecinie.
.SprzedaŜ nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603 ze zm ).
Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosi 310.000,00 zł (słownie:trzysta
dziesięć tysięcy złotych).
Ustalona w wyniku rokowań cena sprzedaŜy zwiększona zostanie o podatek VAT w
wysokości 22% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia.
Wysokość zaliczki wynosi 62.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Przetargi na sprzedaŜ nieruchomości odbyły się w dniach :
- 02 grudnia 2009 r. - I przetarg ustny nieograniczony;
- 22 stycznia 2010 r. – II przetarg ustny nieograniczony
i zakończyły się wynikiem negatywnym.
Rokowania na sprzedaŜ ww. nieruchomości odbędą się w dniu 08 kwietnia 2010r. o godz.
10,00 w sali narad tut. Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności nr 24.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach naleŜy składać w zamkniętych kopertach
najpóźniej do dnia 02 kwietnia 2010r. do godz. 15,30 , w Kancelarii Ogólnej Urzędu
Miejskiego w Choszcznie , z dopiskiem’ ROKOWANIA - NIERUCHOMOŚĆ
GRUNTOWA- DZIAŁKA NR 298/6 – OBREB -3 m. CHOSZCZNO ‘
Zgłoszenie powinno zawierać :
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę firmy oraz siedzibę , jeŜeli
zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia ;
3) oświadczenie, Ŝe zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te
warunki bez zastrzeŜeń;
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia naleŜy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Zaliczka winna być wpłacona w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie
Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym
w Choszcznie.
Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zostanie zaliczona na
poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócona nie później niŜ
przed upływem trzech dni, licząc od daty zamknięcia rokowań.
W przypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy
sprzedaŜy, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.
Komisja przeprowadzająca rokowania odmówi udziału w ustnej części rokowań osobom,
których zgłoszenia :
1) nie odpowiadają warunkom rokowań,
2) zostały złoŜone po wyznaczonym terminie,
3) nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne oraz
nie zawierają kopii dowodu wpłaty zaliczki,
4) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
Ustalony w drodze rokowań nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i
miejscu zawarcia umowy notarialnej.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Informacji w sprawie moŜna zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Choszcznie tel.0957659341.
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