
Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa
nr 334/04 z dnia 19 listopada 2004 r.

BURMISTRZ MIASTA DYNOWA
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. nr 46 z 2000 r. poz. 543 z
późniejszymi zmianami)

OGŁASZA
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony /licytację/ na sprzedaż następujących nieruchomości:

Budynek byłego zaplecza stołówki - UBOJNIA o powierzchni użytkowej 95,58 m2 ,usytuowany na działce ewidencyjnej nr 1772/2, położone przy ul. 1 Maja 6 w Dynowie.
Charakterystyka obiektu: budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojącej, od strony północnej rampa wyładowcza.
Dach o konstrukcji stalowej, dwuspadowy pokryty blachą trapezową. drzwi stalowe, posadzka lastryko. Budynek składa się z następujących
pomieszczeń:

Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
1. box 2,35
2. magazyn 4,12
3. pomieszczenie socjalne 5,66
4. box 3,13
5. ubojnia 10,20
6. holl 8,65
7. magazyn 15,37
8. chłodnia 11,39
9. rozbieralnia 27,65
10. zmywalnia 27,65
Powierzchnia użytk. ogółem 95,58

Urządzenia lokalu: instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna

CENA BUDYNKU – 24.710,00 zł

Wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego działki 1772/2 o pow. 0,1393 ha będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Dynów
uwidocznionej w księdze wieczystej KW nr 35000 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie. Okres użytkowania
wieczystego ustalony jest do 05.12.2089 r. Wyżej wymienione nieruchomości położone są zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na
terenach przewidzianych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

CENA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁKI nr 1772/2 o pow. 0,1393 ha 10.450,00 zł

WARTOŚĆ OGÓŁEM – 35.160,00 zł
CENA WYWOŁAWCZA 35.160,00 zł



WADIUM - 7.000,00 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE 800,00 zł
PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁKI nr 1772/9 o pow. 0,0494 ha

Działka 1772/9 o pow. 0,0494 ha będąca własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Dynów uwidoczniona w księdze wieczystej KW
nr 35001 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie. Okres użytkowania wieczystego ustalony jest do 05.12.2089 r.
Wyżej wymieniona nieruchomość położone są zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenach przewidzianych do zorganizowanej
działalności inwestycyjnej.
Działka niezabudowana, utwardzona.

CENA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁKI nr 1772/9 o pow. 0,0494 ha - 3.710,00 zł + VAT (22%)
CENA WYWOŁAWCZA 4.526,20 zł brutto
WADIUM - 900,00 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE 200,00 zł

BUDYNEK BYŁEJ KOTŁOWNI (bez komina) o powierzchni użytkowej 769,95 m2 ,usytuowany na działce ewidencyjnej nr 1772/8, położony przy ul. 1 Maja 6
w Dynowie.
Charakterystyka obiektu: budynek o konstrukcji stalowej wypełnienia ścian stanowią bloczki z betonu komórkowego, w części kotłowej dwukondygnacyjny w części socjalno-
technicznej trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojącej połączony przewiązką z budynkiem byłej stacji uzdatniania wody kotłowej. Dach o konstrukcji
stalowej, dwuspadowy pokryty blachą trapezową. Budynek składa się z następujących pomieszczeń:

Pomieszczenie Powierzchnia [m2] Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
PARTER II PIĘTRO

1. przepompownia 111,29 1. odgazowyawacze 57,17
2. odżużlacze 107,22 2. szatnia brudna 11,41
3. magazyn 12,63 3. szatnia czysta 12,01
4. holl 4,43 4. holl 6,88
5. komunikacja 16,53 5. komunikacja 16,53
6. box 1,83 6. umywalnia 6,30

I PIĘTRO 7. wc 1,15
1. hala kotłów 196,56 8. umywalnia 1,26
2. magazyn 15,34 9. umywalnia 1,16
3. biuro 8,51 10. wc 1,26
4. magazyn 12,26 III PIETRO
5. holl 7,13 1. hala nawęglania 112,27
6. komunikacja 16,53 2. magazyn 11,65

3. holl 4,13
4. komunikacja 16,53
Powierzchnia użytk. ogółem 769,95



Urządzenia lokalu: częściowa instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna
CENA BUDYNKU – 61.230,00 zł

BUDYNEK BYŁEJ STACJI UZDATNIANIA WODY KOTŁOWEJ o powierzchni użytkowej 252,68 m2, usytuowany na działce ewidencyjnej nr 1772/8, położonej przy
ul. 1 Maja 6 w Dynowie.
Charakterystyka obiektu: budynek o konstrukcji stalowej wypełnienia ścian stanowią bloczki z betonu komórkowego, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony w zabudowie
wolnostojącej połączony przewiązką z budynkiem byłej kotłowni. Dach o konstrukcji stalowej, dwuspadowy pokryty blachą trapezową z ociepleniem. Budynek składa się z
następujących pomieszczeń:

Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
PARTER

1. pom. transformatora 5,64
2. warsztat 25,74
3. pom. przygot. roztworu 27,82
4. hala uzdatniania 73,81
5. holl 5,25
6. umywalnia 1,67
7. holl 0,82
8. w.c. 0,80
9. pom. agregatu 15,72
10. przewiazka 13,13
11. klatka schodowa 4,52

I PIĘTRO
1. rozdzielnia nn 16,05
2. holl 27,85
3. biuro 8,74
4. labolatorium 29,18
5. box 3,57
6. holl 1,93
7. klatka schodowa 6,51
Powierzchnia użytk. ogółem 252,68

Urządzenia lokalu: częściowa instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna

CENA BUDYNKU – 20.250,00 zł

Wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego działki 1772/8 o pow. 0,5132 ha będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Dynów
uwidocznionej w księdze wieczystej KW nr 35001 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie. Okres użytkowania
wieczystego ustalony jest do 05.12.2089 r.
Wyżej wymienione nieruchomości położone są zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenach przewidzianych do zorganizowanej
działalności inwestycyjnej.



CENA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁKI nr 1772/8 o pow. 0,5132 ha – 37.980,00 zł
CENA OGÓŁEM – 119.460,00
CENA WYWOŁAWCZA 119.460,00 zł
WADIUM – 20.000,00 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE 2.000,00 zł

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY o powierzchni użytkowej 752,24 m2, usytuowany na działce ewidencyjnej nr 1809/28, położone przy ul. 1 Maja 6
w Dynowie.
Charakterystyka obiektu: budynek o konstrukcji szkieletowej, murowany, parterowy, niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojącej ze strychem użytkowym, strop drewniany. Dach
o konstrukcji drewnianej, wielospadowy pokryty blachą. Budynek składa się z następujących pomieszczeń:

Pomieszczenie Powierzchnia [m2] Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
1. biuro 4,04 21. holl 4,85
2. biuro 10,51 22. holl 7,84
3. holl 2,15 23. biuro 27,37
4. holl 14,56 24. box 1,12
5. holl 3,45 25. holl 1,12
6. biuro 17,02 26. biuro 15,32
7. biuro 15,80 27. biuro 15,55
8. biuro 15,32 28. biuro 15,55
9. biuro 15,41 29. biuro 15,41
10. biuro 15,92 30. biuro 30,92
11. biuro 15,28 31. biuro 15,23
12. biuro 15,50 32. biuro 15,41
13 biuro 15,18 33. biuro 13,23
14. kasa 9,04 34. holl 36,03
15. magazynek 5,93 35. biuro 17,71
16. holl 7,56 36. holl 3,15
17. holl 31,89 37. w.c. 3,63
18. wyjście na strych 2,81 38. strych 258,03
19. umywalnia 1,82
20. w.c. 1,50 Powierzchnia użytk. ogółem 752,24 m2

Urządzenia lokalu: instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna



CENA BUDYNKU – 110.080,00 zł
Wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego działki 1809/28 o pow. 0,1879 ha będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Dynów
uwidocznionej w księdze wieczystej KW nr 35001 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie. Okres użytkowania
wieczystego ustalony jest do 05.12.2089 r.
Wyżej wymienione nieruchomości położone są zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenach przewidzianych do zorganizowanej
działalności inwestycyjnej.

CENA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁKI nr 1809/28 o pow. 0,1879 ha –14.090,00 zł

CENA OGÓŁEM 124.170,00 zł
CENA WYWOŁAWCZA 124.170,00 zł
WADIUM – 20.000,00 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE 2.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2004 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Dynowie (Sala Narad).
Wadium powinno być wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta w terminie do dnia 16 grudnia 2004 r. Uiszczenie wadium jest
warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży,
pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. W przypadku nieuzasadnionego
nie przystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży przez osobę ustaloną jako nabywca, wadium podlega przepadkowi, a organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy. Opłaty roczne wynoszą 3% wartości gruntu, płatne przez cały okres użytkowania wieczystego gruntu,
począwszy od 2005 roku. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie
krótszych niż 1 rok.
Cena ustalona w przetargu płatna będzie przed zawarciem umowy sprzedaży.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Dynowie pokój nr 15, II p. lub
telefonicznie /016/ 65-21-093 wew. 32
Obiekty można będzie oglądać po wcześniejszym umówieniu się z odpowiednim pracownikiem.

Wykaz wywiesza się na okres 30 dni, tj. do 19 grudnia 2004 r.


