
OGŁOSZENIE

Zarząd Kamienice Miasta sp. z o.o.

ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin

Działając z upoważnienia Zgromadzenia Wspólników

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowa-

nej oznaczonej numerem działki 14/7 o powierzchni 1675 m
2

, położonej przy ul. Kowalskiej

4 b-c. Przedmiotowy teren nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W chwili obecnej obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m. Lu-

blina (Lublin 2010) - teren koncentracji funkcji cenotwórczych. Przedmiotowy teren objęty

jest ochroną konserwatorską i znajduje się w obszarze urbanistycznym Śródmieścia Lublina

wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/153 i A/915.

Cena wywoławcza - 1.185.000,00 zł

Minimalne postąpienie - 11.850,00 zł

Wadium - 118.500,00 zł

Przetarg ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu

20 grudnia 2007 r. o godz. 10.00, w siedzibie spółki w Lublinie przy ul. Głębokiej 8A.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. 

nr 167, poz. 1758), które wnoszą wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości, w terminie 

do dnia 17 grudnia 2007 r. na konto spółki Kamienice Miasta sp. z o.o. w Banku Millennium nr 78 1160

2202 0000 0000 4729 8152.

Wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Wadium wniesione

przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacenie wadium oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, warunkami przetargu

określonymi w ogłoszeniu oraz w niżej wymienionych przepisach prawnych.

Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w

formie aktu notarialnego.

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wa-

dium, dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości praw-

nej, a podlegających wpisom do rejestru - aktualny wypis z rejestru lub właściwe pełnomocnictwa.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co naj-

mniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi

podstawę zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i ter-

minie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia

przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie poda-

nym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie

podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty aktu notarialnego i opłat sądowych oraz koszty zwią-

zane z okazaniem granic nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieru-

chomości, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uzna-

je się dzień wpływu należności na wskazane konto Kamienic Miasta sp. z o.o.

Zarząd Kamienice Miasta sp. z o.o. może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie

podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie

spółki oraz na stronie internetowej, podając przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie spółki

Lublin, ul. Głęboka 8A, tel. (81) 524-35-03.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

14.09.2004 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie

nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108).


