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OG?OSZENIE O PRZETARGU
OG?OSZENIE O PRZETARGU
z dnia 25 wrze?nia 2019 r.

Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2204 z pó?n. zm.) i § 6 ust. 1 rozporz?dzenia Rady Ministrów z
dnia 14 wrze?nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowa? na zbycie nieruchomo?ci (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1490 z pó?n. zm.)

BURMISTRZ MIASTA JAWORA og?asza
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzeda? nieruchomo?ci
gruntowej po?o?onej
w Jaworze w obr?bie Nr 4 – Ogrody:
dzia?ka nr 243/7 o powierzchni 13576 m2 , ul. W?adys?awa Jagiello?czyka - oznaczonej w
katastrze nieruchomo?ci jako RIIIa, RIVa;
Cena wywo?awcza:

1.600.000,00 z? +23%VAT

Wadium:

160.000,00 z?

Dla nieruchomo?ci S?d Rejonowy w Jaworze IV Wydzia? Ksi?g Wieczystych prowadzi ksi?g?
wieczyst? LE1J/00012234/0.
Dzia?ka niezabudowana. Przeznaczenie nieruchomo?ci w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Jawora okre?lone jako M/U.16-teren zabudowy mieszkaniowej z us?ugami;
przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
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- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- zabudowa us?ugowa;
- zabudowa mieszkaniowo-us?ugowa.
Wzd?u? ulicy W?adys?awa Jagiello?czyka znajduj? si? przy??cza wodoci?gowe i sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. Teren s?siaduj?cy z dzia?k? posiada uzbrojenie elektryczne i gazowe.
Istnieje mo?liwo?? pod??czenia gazu i pr?du do sprzedawanej dzia?ki w uzgodnieniu z
w?a?cicielami tych sieci.
Dzia?ka uj?ta w og?oszeniu jest sklasyfikowana jako grunty rolne (R), zgodnie z ustaw? z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le?nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) inwestor jest
zobowi?zany do uzyskania decyzji zezwalaj?cej na wy??czenie gruntu z produkcji rolnej.
Na przedmiotowej dzia?ce zosta?y posiane p?ody rolne. Ewentualne ich usuni?cie inwestor we
w?asnym zakresie musi uzgodni? z korzystaj?cym z nieruchomo?ci.

Przetarg, odb?dzie si? dnia 29 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urz?du
Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, sala nr 19.

Post?pienie wynosi nie mniej ni? 1% ceny wywo?awczej i jest ustalane przez uczestnika.
Przedmiotowa dzia?ka przeznaczona do przetargu nabywana jest w takim stanie technicznym i
prawnym w jakim znajduje si? na dzie? przyst?pienia do przetargu.
Warunkiem przyst?pienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieni?dzu, które nale?y wp?aci?
najpó?niej do dnia 25 listopada 2019 r. na konto Urz?du Miejskiego w Jaworze Nr 58 2030 0045
1110 0000 0218 6120 Bank BG? Paribas S.A. Oddzia? w Jaworze, ?rodki pieni??ne winny by? na
koncie najpó?niej dnia 25 listopada 2019 r.
Wadium wp?acone przez uczestnika przetargu, który wygra? przetarg, zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia. Je?eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo?ci nie przyst?pi do zawarcia
umowy notarialnej wp?acone wadium nie podlega zwrotowi.
Cena nabycia równa cenie osi?gni?tej w przetargu, podlega zap?acie najpó?niej na trzy dni przed
zawarciem umowy notarialnej.
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Koszty zwi?zane z zawarciem aktu notarialnego i wpisem w ksi?dze wieczystej ponosi Nabywca.
W przypadku nabywania nieruchomo?ci przez cudzoziemca zastosowanie maj? przepisy ustawy z
dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomo?ci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz.
2278).
Uczestnicy przetargu zobowi?zani s? posiada? dokumenty: dowody to?samo?ci, dowody wp?aty
wadium, a osoby reprezentuj?ce w przetargu osob? prawn? winny okaza? stosowne
pe?nomocnictwa wraz z wniesion? op?at? skarbow? za ich przed?o?enie.
Organizator zastrzega sobie prawo odwo?ania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowych informacji o nieruchomo?ci b?d?cej przedmiotem przetargu udziela pracownik
Referatu Gospodarki Nieruchomo?ciami i Planowania Przestrzennego Urz?du Miejskiego w
Jaworze, Rynek 1, pok. nr 23, tel. 76 870-20-21 wew. 128, tre?? og?oszenia znajduje si? na
stronie internetowej Miasta Jawora www.jawor.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyci?g
og?oszenia o przetargu zosta? opublikowany w prasie o zasi?gu ogólnokrajowym w Dzienniku
„Rzeczpospolita” dnia 25 wrze?nia 2019 roku.
Burmistrz Emilian Bera
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