Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.
z siedzibą 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 5
ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
położonej w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5, działki numer: 1792/10 i 1793/10
o łącznej powierzchni 2.271 m², karta mapy 5 Lubliniec, dla których Sąd Rejonowy w
Lublińcu prowadzi księgi wieczyste o Nr: CZ1L/00052702/1 i CZ1L/00038161/2 oraz
prawa własności budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
Działka nr 1792/10 o pow. 2.205 m² zabudowana jest 2 budynkami magazynowymi .
Działka nr 1793/10 o pow. 66 m² jest niezabudowana. Właścicielem nieruchomości
jest Skarb Państwa. Sprzedającemu przysługuje prawo użytkowania wieczystego do
dnia 04.12.2089 r. Na nieruchomości brak jest obciążeń o charakterze rzeczowym.
Przetarg odbędzie się na zasadach określonych przepisami rozporządzenia RM z
dnia 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na
sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku
komercjalizacji (Dz. U. Nr 27,poz. 177 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 01 czerwca 2015 r. o godz. 10:30 w pokoju nr 105
znajdującym się w budynku biurowym PKS w Lublińcu Sp. z o.o. przy ul.
Niegolewskich 5.
Łączna cena wywoławcza netto wynosi 243.000,00 PLN. Do ceny wywoławczej
doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 1.012,00 PLN. Minimalne postąpienie
wynosi 2.500,00 PLN. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w
wysokości 24.410,00 PLN na rachunek bankowy Spółki w ING Bank Śląski S.A. nr
96 1050 1155 1000 0005 0096 6395. Wadium powinno być wniesione do dnia 29
maja 2015 r. do godz. 14:00. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium przepada na rzecz Spółki:
– jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
– jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadia
złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone
niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert, na podane przez oferentów rachunki
bankowe. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Oględzin przedmiotu
przetargu można dokonywać do dnia 29.05.2015 r. w każdym dniu roboczym w godz.
od 9:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu .
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki, pod nr telefonu
34 356 26 66.

