OGI-,OSZENIE
BurmistrzMiastaJgdrzejowaoglaszapzetarg ustnynieograniczonyna sprzedaZnastgpuj4cych
nieruchomoÉci,
stanowi4cychwlasnoéóGminy Jgdrzejów:
I przetarg
1) Lokal mieszkalnynr 2, ul. 11 Listopada33B wruzzndzialemw wysokoéci4095151122
w czgÉciwspólnejbudyrku orazw wieczystymuiytkowaniu dzialki nr 355/2 obrgb05
miastaJgdrzejowa.
Ksiggawieczystanr I(II J/00046588/4.
prrynale2ne
o pow. 3,35m2.
Pow.u21'tkowa
lokalu37,60m2,pomieszczenie
Pierwszaoplataza uZytkowaniewieczystewynosi 568 zl + Y AT 23%o,oplatarccnn
23zl+VAT 23%.
Cenawr,r¡¿olawcza:
98 000,00zl.
2) Nieruchomo5ókomr¡nalna ozrtaczonaw ewidencji gruntów miejscowoéciMnichów
jako dzialkarr 237 o poüerzchri 0,1000ha.KsiggawieczystaKllJ/00046490/0.
Zgodnie ze studium uwarunkowaá i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego
miastai gminy Jgdrzejóws4to terenyrolne.
Cenawvwolawcza:3 300.00zl.
II przetarg
1) Lokalmieszkalnynr 7, ul. 11Listopada80wrazz udzialemwysokoÉci37l402w czgíci
wspólnejbudynku oraz w wieczystymuZytkowaniudz. rtr 334 obr. 04 m. Jgdrzejowa.
Ksiggawieczystaw l<IlJ/00005454/7.
Pow.uZykowalokalu37,00m2,pomieszczeni
e ptzynaleime
o pow.4,80m2.
Pierwsza opLataza uZytkowaniewieczyste wynosi 1245,29zl + VAT 23Vo,oplxa
roczna49,81zl + V AT 23%.
Cenawywolawcza:97 000"00zl.
2) Lokalmieszkalnynr 18,uI.B. ChrobregoI wrazz udzialemw wysokoéci48001521360
w czgéci wspólnej budynku oraz w wieczystym uZytkowaniu dz. nr 251 obr.04
m. Jgdrzejowa.
Ksiggawieczystanr KIlJ/00030149/0.
Pow.u2ytkowalokalu48,00m2,pomieszczenie
przynaleineo pow. 6,16m2.
PierwszaoplafazauZl.tkowaniewieczystewynosi 800,44zl + VAT 23Yo,oplatzroczna
32.0tzl+yAT 23%.
Cenawvwolawcza:129000.00zl.
3) NieruchomoÉó
komunalna,ozmczonaw ewidencjigruntówobr. 09 m. Jgdrzejowajako
dzialkanr 4I o powierzchni3,4656ha. Ksiggawieczystanr 1411J
/0006857| /2.
Cenawvwolawcza:301000.00zl.
Puetarg odbgdziesig 9 lutego 2017 roku o goü, 900w siedzibieUrzgdu Miejskiego
przy ul. 11-goListopada33a,III pigtro,pok{. nr 36.
w Jgdrzejowie
Przystgpuj4cydo przetarguwiruri wplació wadium w wysokoÉci20Vocenywylvolawczej,nie
póíntej niz na 3 dni przed dniem otwarcia przefargq w kasie Urzgdu Miejskiego
w Jgdrzejowielub na konto Urzgdu Miejskiego w Banku Spóldzielczymw Kielcach
O/Jgdrzejów
95 849300040210005912210011.

s

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez
uczestników przetargu.Przed otwarciem przetargujego uszestnik winien przedlo?yókomisji
przetargowejdowód tozsamoSci.W przypadku,gdy uczestnikiem przetargujest osoba irnani?
osoba frzyczna. osoba upowaZniona do reprezentowania uczestnika powinna przeüo?yé
do wgl4du aktualny wypis z Krajowego Rejestru S4dowego,a osoba prowadzqca dzialalnoíé,
gospodarczqzaíwiadczenieo wpisie do ewidencji dzialalnoScigospodarczej.Jeheliuczestnik
jest reprezentowany przez pelnomocnika, konieczne jest przedLohenie oryginalu
pelnomocnictwa upowaZniaj4cego do dzialania na ku2dym etapie postgpowaria
przetargowego.
Wadium wplaconeprzezuczestnika,który przetargwygral, zaliczasig na poczetceny nabycia
nieruchomoSci.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia sig uczestnika, który przetarg
vrrygraL,
od podpisaniaumowy notarialnej.Pozostalymuszestnikomprzetarguwadium zostanie
zwrócone niezwloc zníe, w ci4gu 3 dni od odwolania, zaml<nigcia, uniewaZnienia lub
zakonczeniawynikiem negatywnym przetargu,w sposóbodpowiaduJqcyformie wnoszenia.
Ceny nabycianieruchomoSciplatne s4jednorazowo przed zawarciemumowy notarialnej.
W dniu podpisania umowy notarialnej irodki finansowe winny znajdowaó sig na rachunku
bankowym Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie.
O terminie zawarciaumowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 2l dni od dnia
rczstrzygnigciaprzetargu.JeZeliosobaustalonajako nabywcanieruchomoici nie przyst4pibez
usprawiedliwieniado zawarciaumowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniulub
do dnia zawarciaumowy nie dokona wplaty ceny nieruchomoSci, orgarizator przetargumoZe
odst4pióod zawarciaumowy, awplacone wadium nie podlegazwrotowi.
Koszty sporz1dzeniaumowy notarialnej i wpisów w ksigdzewieczystej ponosi nabywca.
Uczestnik przetargu mo1e zaskar?yó czynnoSci zwi2zane z przeprowadzeniem przetargu
do BurmistrzaMiasta Jqdrzqowaw terminie 7 dni od dnia ogloszeniawyniku przetargu.
Szczególowe informacje mohna uzyskaó pod numerem telefonu 386-10-10 wew. 148
w godzinachod 8.00-15.00.
i upowasn*{Ar*Hurruiqtrsa
$ekrei.{{z ümlny

lt

ntsr Renrrl\Kawlorska
\

