OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego położonych w Tomaszowie Lubelskim
przy ulicy Obrońców Westerplatte, oznaczonych numerami działek:
1) 201/16 i 202/5 arkusz mapy 22 o łącznej powierzchni 0,0585 ha – cena
wywoławcza 57 000,00 zł /pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/ - wadium –
5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
2) 202/4 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0686 ha – cena wywoławcza 67 000,00 zł
/sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych/ - wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
3) 202/7 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0528 ha – cena wywoławcza 52 000,00 zł
/pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/ - wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
4) 202/9 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0564 ha – cena wywoławcza 55 000,00 zł
/pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/ - wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/.
Z ustalonej w wyniku przetargu ceny nieruchomości zostanie wyodrębniony podatek od
towarów i usług wg stawki 23%.
Nieruchomości stanowią niezabudowane działki budowlane.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim
prowadzi księgę wieczystą nr ZA1T/00073725/2. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/157/2007 Rady
Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie ulic:
Króla Zygmunta, Hetmana Żółkiewskiego i Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Lubelskim
/Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2008 r. Nr 36, poz. 1173/, nieruchomości są położone w terenach
oznaczonych jako: 1 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej
intensywności zabudowy - działki budowlane z możliwością zabudowy gospodarczej.
Dopuszcza się uzupełnienie funkcji podstawowej - mieszkalnej i realizację pomieszczeń
handlowych i usług nieuciążliwych.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargów nie są obciążone ograniczonymi prawami
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
Warunkiem udziału w przetargach jest wpłacenie wadium. Wpłacając wadium należy
wskazać, na którą nieruchomość przetargu dotyczy. Wadium może być wnoszone w
pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu
publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 2 września 2014 roku w budynku
Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 44 do
godz. 14:00 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Bank
Spółdzielczy w Łaszczowie 43 9620 0005 0000 3522 2001 0006. Wniesienia wadium należy
dokonać w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3
dni przed przetargiem, tj. w dniu 2 września 2014 roku że dokonano wpłaty. Dowód
wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przetargi odbędą się dnia 5 września 2014 roku o godz. 11:00 w budynku Starostwa
Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 50 – II
piętro.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można
uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego
w Tomaszowie Lubelskim – ul. Lwowska 68 pokój nr 12 i 17, pod nr telefonu 84 664 46 41.

