WZD SPÓŁKA Z O.O.
43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 2
tel. 32 326 58 65
ogłasza
przetarg nieograniczony na sprzedaż:
1.

Prawa użytkowania wieczystego działki Nr 382/28 o powierzchni 0,1279 ha, obręb 0005
Łąka, jednostka ewidencyjna 241005_5 Pszczyna (W), powiat pszczyński, województwo
śląskie. Działka Nr 382/28 jest niezabudowana.
Działka oferowana do sprzedaży prowadzona jest
Nr KA1P/00042518/7 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

w

księdze

wieczystej

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oferowana
do sprzedaży działka położona jest w obszarze RU - tereny intensywnej produkcji
rolniczej.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 103000,00 zł (słownie: sto trzy
tysiące złotych) netto. Do ceny nabycia doliczony zostanie ustawowy podatek VAT.
2.

Prawa użytkowania wieczystego działki Nr 383/28 o powierzchni 0,0919 ha, obręb 0005
Łąka, jednostka ewidencyjna 241005_5 Pszczyna (W), powiat pszczyński, województwo
śląskie. Działka nr 383/28 jest niezabudowana.
Działka oferowana do sprzedaży prowadzona jest
Nr KA1P/00042518/7 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

w

księdze

wieczystej

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oferowana
do sprzedaży działka położona jest w obszarze RU - tereny intensywnej produkcji
rolniczej.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 74000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt
cztery tysiące złotych) netto. Do ceny nabycia doliczony zostanie ustawowy podatek
VAT.
3.

Prawa użytkowania wieczystego działki Nr 375/28 o powierzchni 0,0250 ha, obręb 0005
Łąka, jednostka ewidencyjna 241005_5 Pszczyna (W), powiat pszczyński, województwo
śląskie, oraz prawa własności usytuowanego na niej, a stanowiącego odrębny przedmiot
własności budynku magazynu technicznego o powierzchni użytkowej 12,80 m2.
Działka oferowana do sprzedaży prowadzona jest
Nr KA1P/00042516/3 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

w

księdze

wieczystej

Zgodnie z zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pszczyna oferowana do sprzedaży działka położona jest
w obszarze oznaczonym jako tereny przemysłu, baz, składów, różnych form
wytwórczości i usług.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 25500,00zł (słownie: dwadzieścia
pięć tysięcy pięćset złotych) netto. Do ceny nabycia doliczony zostanie ustawowy
podatek VAT.

4.

Prawa użytkowania wieczystego działki Nr 386/28 o powierzchni 0,0481 ha, obręb 0005
Łąka, jednostka ewidencyjna 241005_5 Pszczyna (W), powiat pszczyński, województwo
śląskie. Działka nr 386/28 jest niezabudowana.
Działka oferowana do sprzedaży prowadzona jest
Nr KA1P/00042518/7 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

w

księdze

wieczystej

Zgodnie z zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pszczyna oferowana do sprzedaży działka położona jest
w terenie oznaczonym jako tereny przemysłu, baz, składów, różnych form wytwórczości
i usług.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 39000,00 zł (słownie: trzydzieści
dziewięć tysięcy złotych) netto. Do ceny nabycia doliczony zostanie ustawowy podatek
VAT.
Ogłaszający przetarg informuje, że warunkiem zakupu działki Nr 386/28 jest ustanowienie na
niej przez nowonabywcę służebności dojazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli
i użytkowników wieczystych do działek Nr 383/28, Nr 375/28, Nr 364/28 i Nr 393/28.
Nieruchomości oferowane do sprzedaży położone są przy ulicy Cieszyńskiej w Łące, Gmina
Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie.
Przetarg posiadał będzie formę przetargu ustnego i odbędzie się w dniu 2019-06-25
o godzinie 900 w siedzibie WZD Spółki z o.o. w Pszczynie przy ulicy Zdrojowej 2, II piętro –
sala konferencyjna.
Przedmiot przetargu oglądać można w dniach od 2019-06-03 do 2019-06-07 w godzinach od
800 do 1200, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej (odrębnie za każdą oferowaną do sprzedaży nieruchomość) na konto
Nr: 30 1050 1315 1000 0022 6502 6241 - w ING Bank Śląski S.A. Przystępujący do
przetargu zobowiązany jest do przedstawienia dowodu wpłaty wadium.
Wadium zostanie zaliczone zwycięzcy przetargu na poczet ceny zakupu, a pozostałym
uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania
przetargowego. Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli żaden
z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej powiększonej o kwotę
postępowania, bądź zwycięzca przetargu odstąpi od podpisania umowy notarialnej kupna –
sprzedaży.
Wysokość postępowania przetargowego wynosi 1000,00 zł.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie
bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu
32 326 58 65.

