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Burmistrz Karpacza,
do uczestnictwa w pierws zlm przetargu ustnym nieograniczonym na
sprz,ed,aŻ lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie w
użytkowanie wiecryste.
7źapr asza

Przetarg odbędzie się dniu 16 lutego 2018r. o godz.11:00 w siedzibie lJrzęduMiejskiego
wKarpaczu (sala nr 10) przy d' Konstytucji 3 Maja ru 54.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 10 usytuowany na II pięxze lpoddaszu/
wolno stojącego budynku mieszkalnegQ, trzykondygnacyjnego zpoddaszem użytkowym,
podpiwniczonym o L}Lokalach mieszka]nychprzy ul. Karkonoskiej 41.
Budynek posiada instalacje: wodną, katalizacyjną, elektryczną, gazową, ogTzęwanię centralne
kotłownia lokalna w piwnicy budynku. Lokalizacja dobrą dostęp komrlnikacyjny bezpośredni
od ulicy Karkonoskiej. Stan techniczny budynku zostŃ określonyjako średni.

Lokal składa się z:2 pokoi - odpowiednio o pow. u. 16,30 m2, o pow. 5,B m2 , przedpokój
- PoW. 2,9 m 2, werandy -o pow. 8,00 m2. Ogólna powierzchnia uży.tkowa lokalu _ 33,00 m ".
Pomieszczenie WC znajduje się poza lokalem na półpiętrze i jest wspólne. Loka1 posiada
pomieszczeńa przynależne: piwnica - pow. 2,00 m 2 . Powierzchnia ogółem - 35100 rn2. Stan
techniczny lokalu określono jako wymagający kapitalnego remontu ( okną dtzsit, podłogi,
instalacje do wymiany).

UdziŃ w gruncie w wysokoś ci 727110000 (7 ,27 %) oddaje się w użytkowanie wieczyste do
dnia 07-08-2101r, za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę w
wysokoŚci 15Yo ceny udziała.
W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość gruntowa jest' oznaczonaiako działka rn
1713, obre$: Katpacz - 1, AM-l o pow. 0,0942 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd
Rejonowy wJeleniej Gótzę prowadzi księgę wieczystą Kw nr JGlJ/00020133l5. Zbywana
nięruchomośó jest wolna od obciązeń izobowiązń.

W miejscowym planie zagospodarowania ptzestrzennego jednostki 81 - Karpacz Górny
nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU 1 - tereny zabudowy
mieszkaniowej i usług tarystycznych. Budynek jest o walorach architektonicznych wskazany do
ochrony.
Osobom ftzycznym i prawnym, którym stosownie do treściart.34ust, 1 i 2 ustawy z dńa
21 sierpnia 7997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo zakupu
przedmiotowej nieruchomości, termin składania stosownych wniosków .vqr.znaczono do dnia 04
grudnia 2017r. Żadenwniosek nie wpłynął.
Cena wywoławcza sprzedaży lokalu wraz zoddaniem udziału w gruncie w użytkowanie
wieczyste zostŃaustalona w kwocie 62.000.00 zł ,( słownię: sześódziesiąt dwa tysiące ńotych )
w Um;

-

cena lokątu 50.000,00 zł ( słownie: pięćdziesiqt tysięcy złoĘch ) nłolnione z podatku VAT,

,

cena udziału w prawie uzytkowania wi'eczystego gruntu ; 12.000,00 zł ( słownie: ńłanaście
Ęsięcy złotych) w tym 23% VAT, W osiqgniętej w przetargu cenie nieruchomości cenę lokalu
i cenę udziału w prawie uzytkowania wieczystego gruntu-przyjmuje się proporcjonalnie do ich
podarrych wielkości jako slcładowych ceny wwoławczej. Najńższe postąpienie 1% ceny
wywoławczej.

Ustaloną wprze,tatgu cenę sprzedaży lokalu oraz pierwszą opłatę w wys. 75Yo ceny udzińu
w gruncie naleĘ wpłacić na wskazane konto do dnia podpisania notarialnej umowy przeniesienia
własnościnieruchomości lokalowej. Opłaty toczne z!r'rlńu użytkowania wieczystego gruntu
w wysokoŚ ci 1%o ceny udziału osiągniętej w przetargu, płatne do 31 marca kazdego roku.

WaruŃiem przystąpienia do ptzetatga jest wniesienie wadium w pieniądzu PLN w kwocie
6.200"00 zł ( słownie: sześćtysięcy dwieście ńotych) na konto Urzędu Miejskiego wKarpacnl,BZ
WBK S.A. I Oddziń w Karpaczu, rtr 45 1090 1926 0000 0001 0094 8582 w terminie do 1,2lutego
2078r.

Za wpłacenie wadium w podanym terminie uznale się jego zaksięgowanie na koncie Urzędu
Mieiskieeo w Karoaczu.
Przedprzystąpieniemdoprzetargukomisjiprzetatgowejnależyokazaó:
a/ dowód osobisty lub paszport,

b/ aktualne dokumerrty potwierdzające status organizacyjno

upówżnionej do wzięcia ldziału w przetargu

podmiotów,

-

- prawly i umocowanie osoby

w przypadku osób prawnych i irurych

c/ stosowne pełnomocnictwo lub potwierdzany pIzęz notarhxza dokument udzielenia

, prokury w przypadku osób reprezenĘących osoby ftzyczne, osoby prawne lub
podmioty,

d/ stosowne ,,zenllolenie", o którym mowa w przepisach ustawy

z dnia2| marca

inrre

1920 t. o

nabywaniu nieruchomościprzez cudzoziemców ( Dz,|J. z2004r. Nr 167, poz.1,758 ze zm.)
w przypadku osób będących cudzoziemcami w rozumieniu przepisów ustawy, od których

takiego ,,zez,wolenia" się wymaga, al.ł,o ńoĘć oświadczenie, ze osoba prawna, inny podmiot,
nie jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy albo jest cudzoziemcem i zgodnie
zprzepisami ustawy jest uprawniona do nabycia przedmiotowej nieruchomości - uprawnienie
takie powinno byó udokumentowane w prąrpadkach, gdy jest to wymagane. Uwaga:
nie doty czy osób fizyc zny ch po siadaj ących obywatel stwo pol skie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet
nastąpi
nięzwłoczńe, nig późńej ńż w tęrminie 3 dni od dnia zamknięcia przetaryu nŁwskazane
przeznich konto.

ceny nabycia nieruchomoŚci. Zwrot wadium irrrrym uczestnikom przetarga

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Karpacz w razie uchylania się uczestnika
ptzetatgv,który ptze,targvrrygrń, od zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności.
Przetarg przeprowadzi powołana zatządzeniem BurmistrzaKarplacza komisj a przetatgowa.
Opis procedlx związanyń zprzeprowadzeniem przetargll, stanowiący Ramowy Reguiamin
Sprzedaży Nieruchomościw Formie Przetargu Ustnego Nieograniczonego, będzie
udostępniany zainteresowanym w Referacie InwesĘcji i Gospodarki Nięruchomościami
Urzędu Miejskiego (pokój rn 11), atakżepocńąlub faksęm.
Prze,tatgjest wazny bezwzg\ędunalicńę uczestników, jeżeli przynajmńej jeden uczestnik
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie.

Na czynności związanę zptzeplowadzeniem przetatgu osoba biorąca wnim adziŃ moze

wnieŚÓ do Burmistrza Karpacza skargę w ciągu 7 dń od dnia ogłoszenia wyniku .przetatgu.
Burmistrz Karpaczarczpattuje skargę wterminie 7dni od dńy jej wniesienia. uóze uziaó
skargę zazasadnąinakazać powtórzenie cz;mnoścl zńązarryńzprzetatgiem lub unieważnić
przetarg albo uzna skargę zańezasadną.

O terminie
,kwotę,

spisania umowy u notariusza oraz koncie, na które należy vrpłació należną
nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nieusprawiedliwiona nieobecnośd
nabYwcy w oznaczonym w zawiadomieniu terminie upowazń a sprzedąącego do odstąlienia
od zawarcia i}mowy sptzedaĘ, a wpłacone pTzez ustalonego nabywcę wadium prr"pidu nu

rzecz Gminy Karpacz.

wszystkie opłaty rwiapane z naby ciemprzedmiotu przetar gupono si nabywca.
Bu rmis

trz Karp acza

m oże o dwo

łać lub

u

niewa żnić pr zetar g z w ażnej przy czy ny.

Szczegółowych informacji o nierucllomości będqcej przedmiotem przetargu oraz warunkach
uczestnictwa i przebiegu przetargu udzielajq pracownicy Referatu InwesĘcji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Karpaczu (pokój nr II), telef, 075/ 76I861I,'e- mail:
gnigp@karpacz.eu. Ogłoszenie o przetargu wwieszono na tablicy ogłoszeń w (Irzędzie
ĘeĘkim (II piętro), zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta www.karpacz.pi; bip

(biuleĘn informacji

publicznej

informacje

o

przetargach), Informację

Ó

ogńrrnri,

Przetargu podano do wiadomoŚci publicznej w prasie i na tablicy ogłoszeń przed bidynktem
Urzędu Miejskiego w Karpaczu przy ul,KonsĘtucji 3 Maja nr 54.

