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Przystajń, dn. 02.08.2016 r.

ogłasza na dzień  9 września 2016 roku II rokowania na zbycie nieruchomości
położonej  w Kuźnicy Nowej

− Położenie nieruchomości : Kuźnica Nowa
− Oznaczenie geodezyjne : działka numer : 500/2
− Nr KW : KW  CZ2C/00030674/3
− Powierzchnia  : 0,4891 ha 
− Opis nieruchomości :  Działka zabudowana budynkiem dawnej szkoły podstawowej, potem

przedszkola,  murowanym,  niepodpiwniczonym,  jednokondygancyjnym, obecnie
nieużytkowanym, o pow. zabudowy 259,80 m2,  pow. użytk. 190,80 m2, kubaturze 853,40
m3.  Budynek  uzbrojony  w sieć wodociągową,  elektryczną,  telefoniczną,  wodno  –
kanalizacyjną  (szambo)  oraz  centralnego ogrzewania  z  lokalnej  kotłowni, grzejniki rury
Favira. W budynku: holl wejściowy, holl rekreacyjny, korytarz, świetlica, kancelaria, dwie
sale  lekcyjne  oraz  toalety.   W bezpośrednim  sąsiedztwie  budynek  mieszkalny  i  tereny
gruntów rolnych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

− Przeznaczenie  w planie  zagospodarowania  przestrzennego :  usługi  oświaty  –  symbol  w
planie Uo. W studiumu warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Przystajń działka przeznaczona jest pod teren usług – oświata, obiekty kultu religijnego,
usługi zdrowia, obiekty administracji, usługi turystyki, kultury, usługi komercyjne.

− Cena wywoławcza :  107 700,00 złotych (sprzedaż zwolniona z podatku vat)
− Zaliczka : 10 770,00 złotych,

1. Poprzednie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach : 16.11.2015 r. , 
18.02.2016 r., 23.03.2016 r.

I rokowania -  16.06.2016 r.

2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

3. Informacje o trybie przeprowadzenia rokowań:

Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w   sekretariacie Urzędu Gminy Przy-
stajń, ul. Częstochowska 5 do dnia 5 września  2016 r. do godziny 15.00  , w zamkniętych kopertach,
z opisem: „II Rokowania – działka Nr 500/2 – Kuźnica Nowa”,



Zgłoszenie powinno zawierać:

• imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest 
osoba prawna lub inny podmiot,

• datę sporządzenia zgłoszenia,

• oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te 
warunki bez zastrzeżeń,

• proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia  należy dołączyć  kopię  dowodu wpłaty zaliczki  w pieniądzu do dnia  5 września
2016 r., w kwocie 10 770,00 złotych na rachunek Urzędu Gminy Przystajń  nr 95 8250 1039 2103
0000 0013 0002  Bank Spółdzielczy Krzepice Oddział Przystajń. 

Termin wpłacenia zaliczki i termin złożenia zgłoszenia udziału w rokowaniach upływa dnia

5 września 2016 o godz. 15.00. 

Za datę wpłacenia zaliczki uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy  w 
Przystajni.

Rokowania odbędą się w dniu 9 września  2016 roku
   w sali  konferencyjnej  Urzędu Gminy Przystajń , ul. Częstochowska 5 o godzinie 10.00

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz
oryginału dowodu wpłaty zaliczki. Przedstawiciele osób fizycznych i prawnych winni przedłożyć
dodatkowo pełnomocnictwo  uprawniającego do wzięcia udziału w rokowaniach.
Zaliczka,  wpłacona przez osobę,  która ustalona zostanie  nabywcą,  zaliczona zostanie  na poczet
ceny  nabycia.  Pozostałym  osobom  zaliczkę  zwraca  się  w  terminie  3  dni  od  daty  zamknięcia
rokowań.  Należy  podać  numer  konta  bankowego,  na  które  zaliczka  powinna  być  zwrócona.
O  terminie  umowy  notarialnej  nabywca  zostanie  poinformowany  w  terminie  21  dni  od  dnia
zamknięcia  rokowań.  Koszty  umowy  ponosi  nabywca.  Zaliczka  ulega  przepadkowi  w  razie
uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania, od zawarcia umowy notarialnej. 
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 11  Urzędu Gminy,  tel.  (034)  3191153
wew. 111

Przystajń, dn. 02.08.2016 r.

Wójt Gminy Przystajń
     Henryk Mach


