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Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie:

Prawa własnoŚci lokalu_mieszkalnego nr 3 połozonego w Otmicach przy ul, Dworcowej 4 o
Powiezchni uzYtkowej 53,18 m2 wraz z powierzchnią przynależnąsb,ąl m2 oraz udziałem
WYnoszącYm 25Q4l10000 w Prawie własności działki gruntu oznaczonĄw ewidencji gruntów
Y^!!_S! eM-2 o Powiezchni 0,1906 ha, obręb 0061; OTMICE oraz udziałem wynoszącym
16213366 częŚci w Prawie uzytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezylnie ljrodziałka nr 473112 AM-2 o powierzchni 0,487b ha-, o-bręb 0061, oTMlĆE-wraz z prawem
zabudowy

Pzedmiot Pzetargu mozna ogĘdaó w dniu 4.06.2019r, w godz, 9.oo-13.oo, po uprzednim uzgodnieniu
zOgłaszĄącym tel. 601 363 861

PKP s.A.
oDDzlAŁ GosPoDARoWANlA NlERUGHoMoścnMl PodPts....""""

Cena wywoławcza nieruchomości: 64 000,00 zł netto
Wadium: 6 400,00 zł Postąpienie: 1000,00 zł

Skutki Podatkowe sPrzedazy zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z pzepisami obowiązującymi
w dniu zawarcia umowy sprzedazy.

PĘ"Flg,odbędzie się w dniu 14.06.2019 roku o godz. 11.oo, w siedzibie ogłaszającego,pokói342a.

warunkiem. .pzystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto oddziału wskazanew Regulaminie przetargowym z podaniem Ńn eoŚrępoWANlA: 1o11tKNot287t2o1g, w terminie
do dnia 11.06.2019 roku,

Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku ogłaszającego.
Wadium wniesione Pżez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane zostanie
na poczet ceny nabycia w dniu sprzedazy.

ZasadY zwrotu lub PzePadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utratypraw wynikających z przybicia określone są w Regulaminie przetargowym.

ofeńa jest wiąząca w przeciągu 4 miesięcy od daty rozstzygnięcia pzetargu.
Przed PzYstąPieniem do przetargu należy zapoznaćsię z jego szczegołowymiwarunkamizawańymiw
Re_gulaminie Przetargowym oraztreścią ogłoszenia o plreiar!u zamiĆszczónym na stronie internelowej
Ę!PSA-YWwPkP.Pl,atakzetreścią§tO,§1'l,§20roipouądzeniaMińistralnfrastrukturyzdnia
11 września 2009 r. w sprawie określeńia ToŚobu ilrvOu oiganiŻowan ia przez pKp Ś.A. p,.ót"róoń
oraz rokowań na zbycie aktywów tnłałych (Dz. U. z2Oó9 r. lrlitss, poz.1231).
lnformacji .na temat pzetargu udziela Wydział Spzedazy we Wrocławiu, tel. (+4871) 717 13 33,e-mail: malgozata, klinger@pkp. pl.

SPrzedającY zastrzega sobie Prawo odwołania lub uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny,


