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P R Z E T A R G USTNY N I E O G R A N I C Z O N Y
na sprzedaz niewyodr^bnionego lokalu mieszkalnego nr 2, niewyodr^bnionego
lokalu uzytkowego nr 5 oraz garazu usytuowanych w budynku mieszkaino uzytkowym potozonym w Brudzewie przy ul. Kolskiej 14
Przedmiotem przetargu jest sprzedaz nastepujqcych niewyodr^bnionych lokali znajduj^cych si§
w budynku mieszkaino - uzytkowym polozonym w Brudzewie przy ul. Kolskiej 14 na dziatkach
olqcznej pow. 0,1196 ha, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 103/18 o pow. 0,0979 ha i 103/20
0 pow. 0,0217 ha, dla ktorych prowadzona jest przez Sad Rejonowy w Turku ksi^ga wieczysta
K w nr KNlT/00053832/6, wchodz£|cych w sklad Zasobu Nieruchomosci Gminy Brudzew.:
— lokalu mieszkalnego nr 2 polozonego na pi^trze budynku o pow. uzytkowej 61,52 mskladajacego si? z: 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, lazienki i wc wraz z pomieszczeniami
przynaleznymi o Iqcznej powierzchni 18,07 m- skladajqcymi si^ z piwnicy nr 5 o pow.
9,10m"inr6opow. 8,97m^orazudzialu wynoszqcego 7959/56903 cz^sci w nieruchomosci
wspolnej, ktor^ stanowi grunt oznaczony numerami dzialek: 103/18 i 103/20 o Ij^cznej
powierzchni 0.1196 ha oraz w takim samym ulamku cz^sci budynku i urzqdzenia, ktore nie
sluz4 wylqcznie do uzytku wlascicieli lokali.
— lokalu uzytkowego nr 5 polozonego na parterze budynku, skladajijcego si^ z jednego
pomieszczenia o pow. uzytkowej 16,61 m^ wraz z pomieszczeniem przynaleznym - piwnicy
nr 10 0 powierzchni 1,95 m-oraz udzialu 1856/56903 cz^sci w nieruchomosci wspolnej,
ktorq stanowi grunt oznaczony numerami dzialek: 103/18 i 103/20 o l^jcznej powierzchni
0.1196 ha oraz w takim samym ulamku cz^sci budynku i urz^dzenia, ktore nie sluz^ wylqcznie
do uzytku wlascicieli lokali.
— lokalu uzytkowego - garazu polozonego w piwnicy budynku, skladajqcego si? z jednego
pomieszczenia o powierzchni uzytkowej 16,89 m^ oraz udziahi wynoszqcego 1689/56903
cz?sci w nieruchomosci wspolnej, ktor^ stanowi grunt oznaczony numerami dzialek 103/18
i 103/20 o Iqcznej powierzchni 0.1196 ha oraz w takim samym ulamku cz?sci budynku
i urzijdzenia, kt6re nie sluzq wylqcznie do uzytku wlascicieli lokali.
Wyodr?bnienie wyzej wymienionych lokali nast^pi jednoczesnie z zawarciem umowy sprzedazy.

Nieruchomosci znajdujq, si? na terenie, na kt6rym obecnie nie obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Z dniem 31 grudnia 2003r. stracil waznosc Plan Ogolny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Brudzew zatwierdzony uchwalq Rady Gminy Brudzew Nr XVII/72/87 z dnia 7.07.1987r.
opublikowanq w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Konihskiego.
Zgodnie ze studium uwarunkowari i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Brudzew
uchwalonym Uchwalq Rady Gminy Brudzew Nr 63/X/07 z dnia 30 sierpnia 2007r. zmienionym
uchwal^ Rady Gminy Brudzew przedmiotowe nieruchomosci polozone
w terenie oznaczonym
symbolem UP-tereny rozmieszczenia inwestycji celu publicznego.
Nieruchomosci obj?te niniejszym ogloszeniem nie sa obciqzone prawami os6b trzecich,
wynikaj^cymi z dziahi 111 ksi?gi wieczystej przedmiotowych nieruchomosci oraz nie jest
przedmiotem zobowiazari.
Ogolna cena wywolawcza wszystkich lokali:

154.000,00 zl

Wysokosc wadium

8.000,00 zJ

Minimalne post^pienie

1.600,00 z\
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Podana cena nieruchomosci nie zawiera podatku od towarow i ushig (VAT). Sprzedaz lokah
zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i using (t.j. Dz. U . z 2020 r., poz. 106 ze zm.).
Cena nieruchomosci osiqgni?ta w przetargu obejmuje cen? wszystkich lokali oraz cen? udzialow
w gruncie przynaleznych do lokali.

Termin do zlozenia wnioskow przez osoby, ktorym przyslugiwalo pierwszehstwo w nabyciu
nieruchomosci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami ( t j . Dz. U . z 2020r poz.1990), uplyn^l w dniu 1 grudnia 2020 r.
Udzial w przetargu mog^ brae osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadaj<jce osobowosci prawnej, ktorym ustawa przyznaje zdolnosc prawn^ i terminowo wplac^
wadium.
Przed przystqpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej
tozsamosci przez uczestnika przetargu oraz w przypadku:

dowodu

— podmiotow innych niz osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przediozenie aktualnego
dokumentu (oryginat), z ktorego wynika upowaznienie do reprezentowania tego podmiotu,
a gdy dziala pelnomocnik, konieczne jest przediozenie pelnomocnictwa w formie aktu
notarialnego;
— matzonkow do dokonania czynnosci przetargowych konieczna jest obecnosc obojga
matzonkow lub jednego z nich ze stosownym pelnomocnictwem (oryginal) drugiego
malzonka, zawierajijcym zgod? na uczestnictwo w przetargu w celu odplatnego nabycia
nieruchomosci - dotyczy rowniez osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcz^;
— pelnomocnikow osob fizycznych poza przypadkami wyzej wskazanymi, konieczne jest
przediozenie pelnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Wadium winno bye wplacone na rachunek Gminy Brudzew - Ludowy Bank SpoMzielczy Oddziai
Strzalkowo Filia Brudzew nr 11 8543 0000 2006 6000 7405 0004 do dnia 12 stycznia 2021r.
Za dat? wplacenia wadium uwaza si? wplyw wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy. TytuJ
wpiaty wadium winien jednoznacznie wskazywac uczestnika przetargu.

Przetarg odb^dzie si^ w dniu 20 stycznia 2021 r.
w siedzibie Urz^du Gminy w Brudzewie
w sali nr 31 o godzinie 11 ****

Wadium zwraca si? niezwlocznie, jednak nie pozniej niz przed uplywem 3 dni od dnia odpowiednio:
odwolania, zamkni?cia, uniewaznienia lub zakohczenia przetargu wynikiem negatywnym.
Natomiast wadium wniesione przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygral zalicza si? na poczet
ceny nabycia lokalu.
Osoba ustalona jako nabywca lokali zobowi^zana jest przed wyznaczonym terminem podpisania
umowy notarialnej zaplacic kwot? rown^ 100% ceny lokali osij|gni?tej w przetargu, pomniejszon^
0 wplacone wadium. Nieuiszczenie tej kwoty spowoduje odstqpienie od zawarcia umowy i przepadek
wadium. Wplata powinna nast^pic nie pozniej niz na 3 dni przed podpisaniem umowy notarialnej
ustanowienia odr?bnej wlasnosci lokali, ich sprzedazy wraz z udzialem w gruncie. Za dat? wplaty
uwaza si? wplyw wymaganej naleznosci na rachunek bankowy Gminy Brudzew.
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Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i tenninie zawarcia umowy sprzedazy
lokali, najpozniej w.ciqgu 21 dni od dnia rozstrzygni^cia przetargu.
Nabywca lokali ponosi koszty sporzqdzenia umowy notarialnej (oplaty notarialne, skarbowe, sjjdowe)
oraz oplaty za wypisy dla sprzedajqcego.
Jezeli osoba ustalona jako nabywca lokali nie przystqpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i w terminie podanym przez sprzedajacego w zawiadomieniu, sprzedajqcy moze odstjjpic
od jej zawarcia. Wplacone wadium nie podlega wowczas zwrotowi.
Organizator przetargu moze odwolac ogloszony przetarg jedynic z waznych powodow, informujtjc
0 tym niezwlocznie w fonnie wlasciwej dla ogloszenia o przetargu i podajqc przyczyn? odwolania
przetargu.
Przetargjest wazny bez wzgl^du na liczb? uczestnikow przetargu,jezeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferuje co najmniej jedno postijpienie powyzej ceny wywolawczej.
Dodatkowe informacje na temat przetargu mozna uzyskac w Urz?dzie Gminy Brudzew - pokqj nr 21
lub pod numerem telefonu 63 279 83 35.
Lokale mozna obejrzec w terminie uzgodnionym z pracovvnikiem Urz?du Gminy Brudzew - pokqj
nr21, numer telefonu 63 279 83 35.

Brudzew, dnia 10 grudnia 2020 r.
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