Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

OGŁOSZENIE

59 – 930 Pieńsk

O

ul. Bolesławiecka 29

PRZETARGU

NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
stanowiących mienie gminne:
działka nr 199/16 i działka nr 199/19 o łącznej powierzchni 1959 m², położone w Pieńsku w obrębie II,
przy ul. Dąbrowskiego
Obie nieruchomości gruntowe położone są na terenie byłej huty szkła „LUCYNA”. Zabudowane są
obiektem dwukondygnacyjnej hali produkcyjno-magazynowej z rampą o powierzchni użytkowej
3.206,82 m², z zapleczem biurowo-socjalnym. Stan techniczny zabudowań i standard wykończenia obiektu
ocenia się jako dobry. Dla nieruchomości gruntowych Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w
Zgorzelcu prowadzi księgi wieczyste: JG1Z/00033266/3 i JG1Z/00015433/3. Obiekt obciążony jest umową
najmu. Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp ten zostanie
zagwarantowany poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej.

cena wywoławcza : 990.000,00 zł ( w tym wartość gruntu – 31.000,00 zł )
wadium : 99.000,00 zł
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Pieńska obie działki położone są na
terenach przeznaczonych na rozwój przemysłu, lokalizację składów i magazynów.
Przedmiotem przetargu będzie zbycie na własność obiektu hali produkcyjno-magazynowej z rampą wraz z
prawem użytkowania wieczystego do gruntu ustalonym do dnia 05 grudnia 2089r. Wysokość stawki
procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% ceny nieruchomości gruntowej.
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2017r. o godz. 12ºº (piątek) w Urzędzie Miasta i Gminy w
Pieńsku, w sali nr 20. Wadium w wysokości 10% wartości wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia
12 września 2017r. (wtorek) w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku bądź na konto Urzędu Miasta i
Gminy w Pieńsku ( nr konta : BS Pieńsk 52 8382 0001 0000 0202 2000 0010).
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał,
od zawarcia umowy. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Do wylicytowanej wartości
nieruchomości zostaną doliczone koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku, w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa ( nr tel. 075 - 77 86 511 - 515 wew. 104).
Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg, informując o tym
niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Pieńsk, dnia 04 lipca 2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku
Jan Magda

