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1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Kłodawie przy ul. Wł. Jagiełły 2 wraz ze związanym z tym
lokalem udziałem wynoszącym 4886/112656 części we własności części budynku i urządzeń,
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali a także z udziałem wynoszącym
4886/112656 części we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 1347/1 o pow. 0,1459
ha położonej w Kłodawie przy ul. Wł. Jagiełły 2, księga wieczysta KN1K/00040786/6

  

Lokal mieszkalny nr 12 o pow. użytkowej 45,88 m2 położony jest na 3 piętrze budynku
wielolokalowego przy ul. Wł. Jagiełły 2 w Kłodawie składa się z dwóch pokoi , kuchni, łazienki,
przedpokoju, do lokalu przynależy piwnica oznaczona nr 030 o pow. 2,98 m2. Budynek
wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i c.o. z przyłączami do sieci
miejskiej.

      

2. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa przeznaczona jest do sprzedaży w drodze trzeciego
ustnego przetargu nieograniczonego.

  

I przetarg w dniu 29 kwietnia 2015r. zakończył się wynikiem negatywnym.
II przetarg w dn. 09 października 2015r. zakończył się wynikim negatywnym.
3. Cena wywoławcza wyodrębnianej nieruchomości lokalowej wynosi 77 410 PLN w tym:
wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku wynosi:
74 550 zł + podatek vat stawka zw.
na potrzeby ustalenia pierwszej opłaty przy oddawaniu we współużytkowanie wieczyste gruntu
związanego z własnością wyodrębnianego samodzielnego lokalu mieszkalnego i opłat rocznych
wartość udziału w gruncie/jako przedmiotu prawa własności/ wynosi
2 860 zł + podatek vat stawka zw
4. III Przetarg odbędzie się w dniu 05 stycznia 2016r. o godz. 11.00 w Urzędzie
Miasta i Gminy w Kłodawie ul. Dąbska 17 sala nr 19
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5. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości
8000,00 PLN gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy – /pokój nr 5 / lub na konto Gminy
Kłodawa Bank Spółdzielczy w Kłodawie Nr 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093.
Uczestnicy przetargu winni dokonać wpłaty wadium w terminie umożliwiającym przepływ wpłaty
i wykazanie jej przez bank na koncie Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa nie póżniej niż
trzy dni przed przetargiem.
6. Ogłoszenie o przedmiotowym przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy wKłodawie ul. Dąbska 17 oraz opublikowano na stronie internetowej
www.bip.klodawa.wlkp.pl
7. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu można uzyskać w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie w pokoju Nr 7 tel. 0 63 27-30-622 wew. 125. Burmistrz
Kłodawy
Robert Olejniczak
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