BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
I I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaŜ prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,oznaczonej nr działki
26/11 i prawa własności zlokalizowanego na tej działce obiektu wieŜy wodnej ,połoŜonej w
Choszcznie przy ul. Kolejowej (obręb nr 2 m. Choszczno).
Przedmiotem przetargu jest sprzedaŜ prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej,oznaczonej nr działki 26/11 o pow. 0,1139 ha oraz prawa własności obiektu wieŜy
wodnej o pow. uŜytkowej wynoszącej 31,60 m2.
Przedmiotowa nieruchomość opisana jest w prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg
Wieczystych księdze wieczystej nr SZ1C/00025584/5 a w ewidencji gruntów zapisana jest pod
symbolem „Bi” - inne tereny zabudowane.
Dla części nieruchomości ( zabudowanej) wydana została decyzja Nr 144/2005 z dnia 08 listopada
2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy polegająca na zmianie sposobu uŜytkowania wieŜy wodnej
na budynek o funkcji usługowej.
Dla pozostałej części nieruchomości nabywca winien uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.
Część nieruchomości o pow. 84 m2 obciąŜona jest umową najmu zawartą z Firmą GTS Energis Sp.
z o.o w Warszawie , na której zlokalizowany jest kontener.
SprzedaŜ nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 ze zm.).
Nabywca – wieczysty uŜytkownik - zobowiązany będzie do uiszczania opłaty rocznej za nabyte
prawo uŜytkowania wieczystego gruntu, począwszy od następnego po zawarciu umowy notarialnej
w wysokości 1.105,50 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięć złotych 50/100), która płatna będzie na
konto Starostwa Powiatowego w Choszcznie Nr 80 1020 4867 0000 1502 0007 9749 w Banku PKO
BP SA Oddział w Choszcznie w terminie do dnia 31 marca kaŜdego roku bez osobnego wezwania.
Ustalona opłata roczna moŜe być aktualizowana nie częściej niŜ raz w roku w przypadku zmiany
wartości nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 107.000,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy
złotych) w tym :
− cena wywoławcza prawa uŜytkowania wieczystego gruntu – 82.000,00 zł
− cena wywoławcza prawa własności obiektu wieŜy wodnej – 25.000,00 zł.
Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena sprzedaŜy winna być wpłacona w drodze jednorazowej , nie później
niŜ do dnia podpisania umowy notarialnej bez moŜliwości rozłoŜęnia na raty i podlega
opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 22 %.
Przetarg odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2010 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w
Choszcznie ul.Wolności nr 24.
Ustalone wadium naleŜy wpłacić w gotówce najpóźniej do dnia 06 sierpnia 2010 r. włącznie na
konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym
Banku Spółdzielczym w Choszcznie.
Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Choszczno.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:
- dowodu wpłaty wadium.

- Dowodu toŜsamości – w przypadku osób fizycznych.
- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu
toŜsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do
rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresie
trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. MałŜonkowie biorą udział
w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałŜonka.
Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie zwrócone nie później niŜ przed upływem
trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.
O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu , organizator przetargu moŜe
odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku waŜnych uzasadnionych powodów.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Choszcznie tel.095 765 9341.

