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Chojnow, dn. 21.03.2017 r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
oglasza
pierwszy
przetarg
ustny nieograniczony
na
sprzedaz
nastep ujacych
nieruchomosci
polozonycn w obrebie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowe garazami, dJa kt6rych
Sad Rejonowy w Zlotoryi prowadzi ksiege wiec zysta Nr LEIZ/00013613/1:

L.p.

Nr dzialki

Pow. dzialki
wm

1.
2.
3.

278/13
278/19
278/52

2

19
19
19

Cena wywolawcza
(w
w
zl
tyro
podatck VAT 23 %)

Wadium
w zl

5400,00
5400,00
5400,00

1 080,00
1 080,00
1 080,00
Zarzadzeniem N r 13/2017 Burmi strza Miasta Chojnowa z dnia 25 styczrua 2017 r.
w /w dzialki zostaly przeznaczone do sprzedazy W formie przetargu.
Nieruchomosci wolne sa od obciazen na rzecz osob trzecich i nie sa przedmiotern zobowiazan.
Nabywcy przejmuja nieruchornosc w stanie istniejacyrn. Zgodnie z miejscowym planern
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwala Nr XLVl/2 22/2002
Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002 C , w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rniasta Chojnowa (Oz. Urz . Woj. Dolnoslaskiego NT 34 poz. 869
z dnia 27.03.2002 r.), dzialki leza na terenie oznaczonym symbolem 168 KS, dla ktorego ustalono
funkcje obslugi kornunikacji - zespol garazy samochodowych. W ewidencji gruntow dzialki
oznaczone sa syrnbolem Bp ~ zurbanizowane tereny niezabudowane. Gmina posiada zatwierdzony
projekt budowlany i pozwolenie na budowe zespolu garazy dla samochodow osobowych
Nr AB.7351/3) 8/03 z dnia 21-07-2003 r.
Przetarg, oddzielnie na kazda z nieruchornosci , odbedzie sie w dniu 25 kwietnia 2017 r.
o godz. lOon w sali ill 11 Urzedu Mi ejskiego w Chojnowie PI. Zamkowy 1,59-225 Chojn6w.
Wadium (w pieniadzu) w okreslonej wysokosci nalezy wplacic do dnia 21 kwietnia 2017 r.
na konto Nr 34102052260000610205198520 Urzad Miejski, pl. Zamkowy I, 59-225 Chojnow
lub w kasie tut. Urzedu (ze wskazaniern nr dzialki). Wplacone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, jezeli osoba wplacajaca wygra przetarg, zwr6cone LaS niezwlocznie,
tj. nie pozniej niz przed uplywern 3 dni od daty odwolania lub zamkniecia przetargu, pozostalym
osobom.
Uczestnicy przetargu zobowiazani sa posiadac dokumenty: tozsamosci, potwierdzenie
wniesienia wadium, pisemna zgode wspohnalzonka na przystapicnie do przetargu w celu zakupu
nieruchornosci (osoby pozostajace w ustawowym ustroju wspolnosci majatkowej) lub dokument
swiadczacy 0 istnieniu rozdzielnosci majatkowej miedzy malzonkarni, a podmioty inne niz osoby
fizyczne dodatkowo wyciag z wlasciwego rejestru oraz pelnornocnictwo do udzialu w przetargu.
Wplacenic wadium rownoznaczne jest z zapoznan.iem sie z Rozporzadzeniem Rady Ministr6w
z dnia )4-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan na zbycie
nieruchornosci /j .t. Dz. U. z 2014 r., poz. 14901.
o wysokosci postapienia decyduja uczestnicy przetargu, 7. tym ze postapienie nie rnoze
wynosic mniej niz 1% ccny wywolawczej, z zaokragleniern w gory do pelnych dziesiatek zlorych,
tj, nie mniej niz 60,00 zl. Cene nabycia, rowna cenie osiagnietej w przetargu, wplaca sie na konto
Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnow, pI. Zarnkowy 1, 59-225 Chojnow
najpozniej przed zawarciem urnowy notarialnej , Z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby srodki
pieniezne znalazly sie na rachunku bankowym tut. Urzedu przed zawarciem umowy.
Jet-eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomosci nie przysUjpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umaW)' w miejscu i tem1inic podanyeh w zawiadomieniu, 0 ktorym mowa wart. 41
ust. ) w/w ustawy , organizator przetargu maze odst'lpi6 od zawarcia umowy, a wptaconc wadium
nie podlega zwrotowi. Koszty zwiClZane z przeniesienicm prawa wlasnosci ponoszq w calosei
nabywcy.

Zastrzega siC; prawo uniewaznienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe infonnacje rnozna uzyskac w pok. nr 12 tut. Urzedu lub telefonicznie pod numerem
76/81-86-684. Ogloszenia 0 przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostepne
sq w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

