Szczegóły oferty: LĘDZINY - II przetarg na sprzedaż, u;l. Brzechwy
Data dodania: 2015-12-31 14:38:27
Województwo: śląskie
Miejscowość: LĘDZINY
Kod pocztowy: 43-143
Ulica: LĘDZIŃSKA
Nr: 55
Sposób zagospodarowania: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
Opis: Â
ogŁoszenie
Â
Â
Â
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.
(tekst
jednolity dz. u. z 2015 r. poz. 1774) oraz rozporządzenia rady ministrĂłw z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargĂłw oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity dz. u. z 2014 r. poz. 1490),
Â
Â
Â
burmistrz miasta lĘdziny ogŁasza
Â
Â
Â
drugi przetarg ustny nieograniczony
Â
Â
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w lędzinach, wojewĂłdztwo Śląskie, powiat
bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, lędziny, obręb ewidencyjny 0004, lędziny, arkusz mapy 4 przy ul.
brzechwy, oznaczonej jako działka numer 1182/128
o powierzchni 0,0650 ha, zapisanej w jednostce
rejestrowej gruntĂłw pod pozycją 1575, symbol użytku rivb (grunty orne).
Â
Â
Â
przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej ka1t/00021882/9 prowadzonej przez wydział v ksiąg
wieczystych sądu rejonowego w tychach, ul. budowlanych 33. w dziale
i-sp wpisane jest uprawnienie
wynikające z praw ujawnionych w dziale iii innych ksiąg wieczystych
i nie dotyczy zbywanej nieruchomości.
w dziale iii wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - prawo drogi nie dotyczące
zbywanej nieruchomości. ponadto wpisane jest ostrzeżenie o prowadzonym przed sądem rejonowym w tychach pod
sygn. akt i ns 837/14 postępowaniu o ustanowienie służebności drogi koniecznej przez działki numer 2880/4
i
2881/4 zapisane w księdze wieczystej ka1t/00021882/9 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w

lędzinach, stanowiącej działkę numer 440/82, dla ktĂłrej sąd rejonowy
w tychach prowadzi księgę wieczystą
ka1t/00032729/9. dział iv księgi wieczystej jest wolny
od wpisĂłw. zapisy działu i-sp i działu iii przeniesione
zostaną do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i
zobowiązań względem osĂłb trzecich.
Â
Â
Â
nieruchomość przeznaczona do sprzedaży posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, jest płaska,
niezagospodarowana i ma możliwość podłączenia do istniejącego uzbrojenia ogĂłlnodostępnego przebiegającego w
ulicy brzechwy. przez pĂłłnocno-zachodni narożnik działki przebiega sieć energetyczna. działka nie posiada prawnego
dostępu do drogi publicznej. od zachodu
i pĂłłnocy działka przylega do niezabudowanej działki nr 1180/128,
od wschodu i południa do działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. ulica brzechwy jest drogą
publiczną gminną, posiadającą nawierzchnię asfaltową, jest drogą â??ślepąâ?? zaczynającą się od ul. Łanowej,
a kończącą się na gruntach rolnych.
Â
w/w nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego miasta lędziny.
w
â??studium uwarunkowań i kierunkĂłw zagospodarowania przestrzennego miasta lędzinyâ??, zatwierdzonym przez
radę miasta lędziny uchwałą nr cccxxii/09/02 z dnia 26.09.2002 r.
(z pĂłźn. zm.), przedmiotowa działka
zlokalizowana jest na obszarze wskazanym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej intensywności zabudowy do adaptacji.
Â
realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - wymaga uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy,
wydanej na wniosek inwestora.
Â
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 7
grudnia 2015 r. przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Â
cena wywoławcza nieruchomości: 54 500,00 zł
Â
(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100)
Â
sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarĂłw i usług na podstawie ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarĂłw i usług.
Â
wadium ustalone zostało na kwotę: 5 450,00 zł
Â
(słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
Â
Â
Â
Â
Â
przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się
Â
w dniu 11 lutego 2016 r. o godz. 11.45
Â
w sali 013 urzędu miasta lędziny przy ul. lędzińskiej 55.
Â
Â
Â
ogĂłlne warunki przetargu:
Â
Â

Â

warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu w terminie do dnia 5
lutego 2016 r. na rachunek bankowy urzędu miasta lędziny:
ing bank Śląski sa katowice 04 1050 1214 1000
0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na działkę numer 1182/128 o
powierzchni 650 m2 położoną w lędzinach przy ul. brzechwy.

za

potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku

bankowego urzędu miasta lędziny.

wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie pĂłźniej niż przed upływem 3
dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, ktĂłry przetarg
nabycia nieruchomości.

wygrał, zalicza się na poczet ceny

wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
umowy sprzedaży.

kwota

cena

wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny

nie przystąpi bez
w zawiadomieniu o zawarciu

należności.

wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarĂłw i usług vat na podstawie
9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarĂłw i usług.

przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestnikĂłw przetargu, jeżeli
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

art. 43 ust. 1 pkt

przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić
wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w gĂłrę do pełnych dziesiątek złotych.

mniej niż 1% ceny

cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie pĂłźniej niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność. za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego um lędziny.

osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego
poniesienia wszelkich kosztĂłw związanych z nabyciem nieruchomości.

przetargu, zobowiązana jest do

nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia
technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediĂłw a także niwelacji i uporządkowania

terenu.

w przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i
dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, gmina lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej
odpowiedzialności.

organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntĂłw i
budynkĂłw prowadzonym przez starostwo powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie
występował z roszczeniami wobec gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a
prawnym nieruchomości.

nabywca - we własny zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu
bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

geodecie okazanie punktĂłw granicznych

cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisĂłw ustawy z dnia 24
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemcĂłw (tekst jednolity dz. u. z 2014 r.

udział

marca
poz. 1380).

1920 r. o

w przetargu oznacza akceptację:

Â
- stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży;
Â
- warunkĂłw przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także rozporządzenia rady ministrĂłw z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargĂłw oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst
jednolity dz. u. z 2014 r. poz. 1490).
Â
Â
Â
Â
Â
przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej następujących
dokumentĂłw:
Â
Â
Â

w

przypadku osĂłb fizycznych: dokument tożsamości;

w przypadku osĂłb fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z centralnej ewidencji i informacji
o działalności
gospodarczej;

w przypadku osĂłb prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a
podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie pĂłźniej niż 3 miesiące przed datą
przetargu) wypis z

właściwego rejestru;

oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie
postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. dokument
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie
skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. opłatę skarbową uiszcza się
w kasie urzędu miasta lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. urzędu: ing bank Śląski sa katowice 37
1050 1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe).

Â
Â
Â
burmistrz miasta lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodĂłw.
Â
Â
Â
szczegĂłłowych informacji dotyczących przetargu udziela wydział geodezji, gospodarki nieruchomościami i Ładu
przestrzennego urzędu miasta lędziny, 43-143 lędziny, ul. lędzińska 55
(ii piętro, pok. 203-205, 32/
216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy
tut. urzędu).
Â
Â
Â
ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu miasta lędziny przy ul. lędzińskiej
55, publikacji na stronach internetowych urzędu miasta lędziny www.ledziny.pl i w biuletynie informacji publicznej oraz
zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń urzędu miasta lędziny - do dnia przetargu.
Â
Â
Â
ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na
tablicach ogłoszeń urzędu miasta lędziny, a także na stronach internetowych tut. urzędu www.ledziny.pl.
Â
Â
Â
wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie
ktĂłrego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz
w tygodniu, co
najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Â
Â
Â
Â
Â
Â
Kontakt w sprawie oferty: wydział geodezji, gospodarki nieruchomościami i Ładu przestrzennego urzędu miasta lędziny,
43-143 lędziny, ul. lędzińska 55
godzinach pracy

tut. urzędu).

(ii piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w

