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OGŁOSZENIEO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Sp. z 0.0. W Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej 23;
66-600 Krosno Odrzańskie ogłasza:

przetarg pisemny nieograniczony na

sprzedażnieruchomości gruntowej zabudowanej

Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem nieczynnej stacji uzdatniania wody,
zlokalizowane w miejscowości Czarnowo gm. Krosno Odrzańskie woj. lubuskie obejmujące działki ewidencyjne nr 425,
symbol użytku: Ba (tereny przemysłowe), powierzchnia 0,1200 ha i nr 426/3, symbol użytku: Bi (inne tereny zabudowane),
powierzchnia: 0,1842 ha zapisane w KW ZGlK/00038012/4 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
o łącznej powierzchni: 0,3042 ha.

Działki aktualnie są zabudowane, w części ogrodzone i nieużytkowane w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności.
Dawniej były zagospodarowane i wykorzystywane do celów prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności w zakresie
ujęcia i uzdatniania wody. Istniejące ogrodzenie nie jest odzwierciedleniem rzeczywistego przebiegu granic działki nr 425 i

426/3: obszar nieruchomości od strony frontowej ogrodzony siatką stalową na stalowych słupkach, furtka i brama z prętów
stalowych, ogrodzenie nie przebiega na rzeczywistej granicy nieruchomości (cofnięte o około Sm), pozostała część
ogrodzenia również nie przebiega zgodnie z granicami tych działek. Działki tworzą przestrzennąi funkcjonalną całość.
Kształt nieruchomości jako całości regularny, zbliżony do trapezu. Ukształtowanie powierzchni terenu o niewielkich
zróżnicowaniach. Teren porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami liściastymi i iglastymi. W północnej części
nieruchomości znajduje się budynek nieczynnej stacji uzdatniania wody w zabudowie wolnostojącej . Budynek jest
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, konstrukcji murowanej, wykonanym w technologii tradycyjnej. Rok budowy:
l974r. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 117,99 m2, powierzchnia zabudowy 145 m2. Budynek nie posiada
przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. W granicach nieruchomości znajdowała się studnia głębinowa oraz odstojnik
popłuczyn, ale zostały zlikwidowane w 2015 roku. W dalszym sąsiedztwie nieruchomości przebiegają sieć
elektroenergetyczna i wodociągowa oraz znajdują się: budynki mieszkalne, podstawowe punkty handlowe i kościół katolicki.
Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miejscowości Czarnowo, poza zwartą zabudową wiejską. Dojazd
drogą gruntową, nieurządzoną. Najbliższe sąsiedztwo stanowią: grunty użytkowane rolniczo, pojedyncza zabudowa
mieszkaniowa i towarzyszące jej budynki gospodarcze dla rolnictwa. Centrum miejscowości oddalone o około 400 m na
północ. W chwili obecnej brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje się
przedmiotowa nieruchomość. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Krosno Odrzańskie przyjętego uchwałą nr XXXII/244/ 13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 lutego 2013r. (ze
zmianami) nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: W — tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę.

Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
Cena zbycia nieruchomości płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej.

Wadium:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 6 500 zł. (słownie:
sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) z adnotacją:

„Wadium na zbycie nieruchomości w Czamowie działki nr 425 i 426/3”
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na rachunek bankowy nr: 52 1090 1551 0000 0001 1214 3293. Prawidłowo wpłacone wadium, to Wadium zaksięgowane nakoncie w terminie składania ofert. Dowód wpłaty należy dołączyć do składanej oferty. Wadium, wpłacone przez osoby, które
nie wygrały przetargu, zwracane jest niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium osoby wygranej zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi:

l) uczestnikowi przetargm, który wygrał przetarg i uchyli się od zapłaty ceny zbycia w terminie określonym przez
organizatora przetargu.

2) jeżeli uczestnik przetargu, nie zgłosi postąpienia nie mniej niż lOOOzł ponad cenę wywoławczą

Opis przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia. Ofertę wraz z załączoną zgodą na
przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Spółki do dnia
30.11.2021r. do godz. 10:00.

Na kopercie należy umieścić dane Nadawcy i Adresata oraz następujący opis:

„Oferta w postępowaniu na : sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w miejscowości
Czarnowo, działki nr 425 i 426/3, zapisanej w KW ZGIK/00038012/4”. Oferty złożone po w. terminie tj. 30.11.2021r.
po godz. 10:00 nie będą zakwalifikowane do postępu przetargowego. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.11.2021r. w
siedzibie Sprzedającego o godz. 10:30 w Sali nr 3. Sprzedającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli
uczestnicy przetargu zaoferują tą samą cenę.

Dodatkowe informacje:

Nieruchomość można obejrzeć w dniu 26.11.2021r po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ze Sprzedającym.
Osoba do kontaktu: Mariusz Bodzoń tel. (68) 383 36 74, tel. 531 911 251. W tym dniu w siedzibie Spółki w pokoju nr 8,
można również uzyskać wszystkie informacje w sprawach związanych z przedmiotem sprzedaży bądź zapoznać się
z dokumentacją dotyczącą wyceny nieruchomości.

Dokumentacja fotograńczna nieruchomości oraz otoczenia dostępna jest na stronie internetowej Sprzedającego:
http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.gl/

Sposób płatnościza przedmiotsprzedaży:

Kwota sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej
w terminie nie krótszym niż 7 dni od zawiadomienia o przyjęciu oferty. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Kupujący.

Sprzedający informuje, iż prawo pierwokup sprzedawanej nieruchomości przysługuje Gminie Krosno Odrzańskie.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie postępowania poprzedzającym zawarcie umowy
sprzedaży.

"KROŚNIENSKIEPRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KOMUNALNE" Sp. z o.o.

* UI. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie
NIP 926-164-44-39, Regon 080317878

08. 11. 21321

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowa - Komunalne Sp. z o.o.
Siedziba: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23 E_—Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, V!!! Wydział Gospodarczy; KOLAuk
KRS 0000327214; NIP 926—16—44—439;REGON 080317878; Kapitał Zakładowy: 26 784 5013 PLN


