Urząd Miejski w Książu Wlkp.
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BURMISTRZ KSIĄŻA WLKP.
OGŁASZA
publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż poniższych nieruchomości:

Cena
Lp. Nr księgi wieczystej
Obręb
Pow.
wywoławcza
(zł netto)
1
688/7
0.1409 ha
35.300,00
2
688/10 0.1474 ha
37.000,00
3
688/11 0.1526 ha
38.300,00
4
688/12 0.1586 ha
39.800,00
5
688/13 0.1828 ha
39.500,00
0007
6
PO1M/000177153/0
688/14 0.1834 ha
39.700,00
Książ Wlkp.
7
688/15 0.1782 ha
38.500,00
8
688/16 0.1740 ha
37.600,00
9
688/17 0.1702 ha
36.800,00
10
688/18 0.1666 ha
36.000,00
11
688/19 0.1621 ha
35.100,00
*
tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.
**
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Dz.
ewid. nr

Przeznaczenie
nieruchomości

Godzina
rozpoczęcia
przetargu

U/MN*
U/MN*
U/MN*
U/MN*
MN/U**
MN/U**
MN/U**
MN/U**
MN/U**
MN/U**
MN/U**

8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

Nieruchomości wymienione w poz. 1 – 11 niniejszego ogłoszenia położone są w Książu Wlkp.
przy ul. Emilii Sczaneckiej. Księga wieczysta nie wykazuje żadnych obciążeń ani zobowiązań.
Kształt działek regularny. Uzbrojenie działek: sieć wodociągowa. Dla przedmiotowych
nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Książu Wlkp., w rejonie ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz
terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. Nr VI/17/2015 z dnia 23.02.2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Wielkopolskiego poz. 2070 z 2 kwietnia 2015 r.). Zgodnie z w/w planem na terenie
nieruchomości wymienionych w pkt. 3 – 8 występuje strefa ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych.
Powierzchnia poszczególnych działek, ich przeznaczenie oraz cena wywoławcza
przedstawione są w tabeli powyżej. Do wylicytowanej w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego ceny netto doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT w wysokości
23%. W przypadku zmiany stawki podatku VAT do ceny zostanie doliczony podatek VAT
w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.,
ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., pok. nr 7 w godz. podanych w tabeli powyżej.
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Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 3.000,00 zł
w nieprzekraczalnym terminie 8 kwietnia 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
w SBL Śrem o/Książ Wlkp. nr 91 9084 1026 0300 0101 2000 0010. Za termin wpłaty wadium uznaje
się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wadium
przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone
przelewem w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wpłacenie jednego wadium upoważnia do skutecznego licytowania jednej działki. W przypadku
gdy planowane jest nabycie więcej niż jednej działki należy wpłacić odpowiednią wielokrotność
wadium. Wpłacając wadium, w tytule przelewu należy wskazać numer działki której wadium
dotyczy.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości
przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
1. podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego
dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu,
a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu
notarialnego;
2. małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga
małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka,
zawierającym zgodę na uczestnictwo w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy
również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
3. pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest
przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie jednorazowo na konto Gminy Książ Wlkp. z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie bankowym przed zawarciem umowy
notarialnej. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy. Koszty związane
z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży
nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Książa Wlkp. może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
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Burmistrz Książa Wlkp. może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając
informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., ogłoszenie w prasie, a także
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., podając przyczynę odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje w sprawie sprzedaży w/w wymienionych nieruchomości można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pok. nr 11 bądź pod nr tel. (61) 28 22 001 wew. 32.

Z up. Burmistrza
mgr Mirela Grześkowiak
Zastępca Burmistrza
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