Szczegóły oferty: Przetarg, 17.03.17, działka niezabudowana przy ul. Skalnej, oznaczona nr 1102
Data dodania: 2015-04-30 14:45:05
Województwo: dolnośląskie
Miejscowość: Karpacz
Kod pocztowy: 58-540
Ulica: Skalna
Sposób zagospodarowania: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, turystyka,
Opis: Â
burmistrz karpacza
zaprasza do uczestnictwa w pierwszym przetarguÂ ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
Â
przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2017r. w siedzibie urzędu miejskiego w karpaczu (sala nr 10) przy ul.
konstytucji 3 maja nr 54, o godz. 11:00,
dane dotyczące nieruchomości:
1.nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w rejestrze gruntĂłw jako działka nr 1102, obręb: karpacz â?? 3,
am-11, o pow. 0,1458 ha, położona przy ul. skalnej w karpaczu.
nieruchomość znajduje się w jednostce miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego f â?? osiedle skalne i
oznaczona jest symbolem mu 1 â?? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki. użytkowanie
podstawowe obejmuje łącznie wszystkie lub jedną z wymienionych funkcji: mieszkalnictwo jednorodzinne, usługi
turystyki i usługi komercyjne.
dla przedmiotowej nieruchomości sąd rejonowy w jeleniej gĂłrze prowadzi księgę wieczystą kw nr jg1j/00020691/4.
nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Â
osobom fizycznym i prawnym, ktĂłrym stosownie do treści art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. gospodarce
nieruchomościami przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu zbywanej nieruchomości , termin składania wnioskĂłw
wyznaczono do dnia 15 grudnia 2016r.Żaden wniosek nie wpłynął.
cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości została ustalona w kwocie 248 000,00 zł
(w tym 23% podatku vat), najniższe postąpienie 1% ceny wywoławczej.
warunki płatności:
ustaloną w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na wskazane konto nie pĂłźniej niż do dnia
zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności.
Â
warunki uczestnictwa w przetargu:
warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu pln wadium na konto urzędu miejskiego w karpaczu
bz wbk s.a. i oddział w karpaczu, nr 45 1090 1926 0000 0001 0094 8582 w terminie do dnia 13 marca 2017r. w
wysokości 24 800,00 zł
Â
za wpłacenie wadium w podanym terminie uznaje się jego zaksięgowanie na koncie gminy karpacz.
Â
przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy okazać:

Â
a/ dowĂłd osobisty lub paszport,
b/ aktualne dokumenty potwierdzające status organizacyjno â?? prawny i umocowanie osoby
upoważnionej do wzięcia udziału w przetargu â?? w przypadku osĂłb prawnych i innych podmiotĂłw,
c/ stosowne pełnomocnictwo lub potwierdzony przez notariusza dokument udzielenia prokury - w
przypadku osĂłb reprezentujących osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty.
d/ stosowne â??zezwolenieâ??, o ktĂłrym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemcĂłw (tj. dz. u. z 2004r. nr 167, poz. 2758 ze zm.) - w
przypadku osĂłb będących cudzoziemcami w rozumieniu przepisĂłw ustawy, od ktĂłrych takiego â??zezwoleniaâ?? się
wymaga, albo złożyć oświadczenie, że osoba prawna, inny podmiot, nie jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisĂłw
ustawy albo jest cudzoziemcem i zgodnie z przepisami ustawy jest uprawniona do nabycia przedmiotowej
nieruchomości â?? uprawnienie takie powinno być udokumentowane w przypadkach, gdy jest to wymagane. uwaga: nie
dotyczy osĂłb fizycznych posiadających obywatelstwo polskie.
wadium wpłacone przez uczestnika, ktĂłry przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
zwrot wadium innym uczestnikom przetargu nastąpi niezwłocznie, nie pĂłźniej niż w terminie 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu na wskazane przez nich konto.
wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy karpacz w razie uchylania się uczestnika przetargu, ktĂłry przetarg wygrał,
od zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności.
przetarg przeprowadzi powołana zarządzeniem burmistrza karpacza komisja przetargowa. opis procedur związanych z
przeprowadzeniem przetargu, stanowiący ramowy regulamin sprzedaży nieruchomości w formie przetargu ustnego
nieograniczonego, będzie udostępniany zainteresowanym w referacie inwestycji i gospodarki nieruchomościami urzędu
miejskiego (pokĂłj nr 11), a także pocztą, e-mailem lub faksem.
przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestnikĂłw, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno
postąpienie.
na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu osoba biorąca w nim udział może wnieść do
burmistrza karpacza skargę w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. burmistrz karpacza rozpatruje skargę w
terminie 7 dni od daty jej wniesienia. może uznać skargę za zasadną i nakazać powtĂłrzenie czynności związanych z
przetargiem lub unieważnić przetarg albo uzna skargę za niezasadną.
Â
o terminie spisania umowy u notariusza oraz koncie, na ktĂłre należy wpłacić stosowną kwotę, nabywca zostanie
powiadomiony pisemnie. nieusprawiedliwiona nieobecność nabywcy w oznaczonym w zawiadomieniu terminie
upoważnia sprzedającego do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone przez niego wadium przepada na
rzecz gminy karpacz.
wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
burmistrz karpacza może odwołać lub unieważnić przetargÂ z ważnego powodu.
szczegĂłłowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz warunkach uczestnictwa i przebiegu
przetargu udzielają pracownicy referatu inwestycji i gospodarki nieruchomościami urzędu miejskiego w karpaczu (pokĂłj
nr 11), telef. 75/7618611, e-mail: gnigp@karpacz.eu. ogłoszenie o przetargu w wersji rozszerzonej zamieszczono na
stronie internetowej: www.karpacz.pl: bip â?? biuletyn informacji publicznej â?? informacje o przetargach, oraz
wywieszono na tablicy ogłoszeń w urzędzie miejskim (ii piętro). informację o ogłoszeniu przetargĂłw podano do
wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń przed urzędem miejskim w karpaczu przy ul. konstytucji 3 maja nr 54 oraz
zamieszczono na stronie internetowej www.ofertyinwestycyjne.pl. ponadto zainteresowanym zostanie przesłany pocztą,
faksem, e-mailem opis wskazanej (-nych) nieruchomości, wyrys z mapy ewidencyjnej, orientacyjna lokalizacja na planie
miasta, zdjęcia terenu i otoczenia â?? materiały te są rĂłwnież do pobrania z ofert zamieszczonych na stronie
www.ofertyinwestycyjne.pl.
Â
Kontakt w sprawie oferty: janusz kość, malgorzata chamielec
tel. 75 76 18 611
e-mail

gnigp@karpacz.pl

