
Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa
nr 333/04 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:
LOKAL UŻYTKOWY nr 1 o powierzchni użytkowej 24,00 m2 usytuowany na parterze w budynku wielorodzinnym, mieszkalno-usługowym,
położonym przy ul. Mickiewicza 19 w Dynowie na obszarze istniejącej zabudowy mieszkaniowej z usługami. Lokal składa się z następujących
pomieszczeń:

Pomieszczenie Powierzchnia [m2]

pomieszczenie sprzedaży 24,00

Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna.
Do lokalu należy:
- ułamkowa część powierzchni wspólnych tj.: korytarze na parterze i na piętrze, klatka schodowa i strych o łącznej powierzchni 95,50 m2

w 20/100 części, co stanowi 19,10 m2

CENA LOKALU UŻYTKOWEGO – 21.000,00 zł

Wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu na okres 99 lat od dnia spisania umowy notarialnej działek nr 5121/1 o pow. 0,0088 ha
i działki nr 5121/2 o pow. 0,0065 ha uwidocznionych w księdze wieczystej KW nr 32 369 prowadzonej przez VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Tyczynie w 20/100 części.

WARTOŚĆ 20/100 części gruntu – 523,00 zł
Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wyniesie 25% wartości gruntu, płatna przed spisaniem umowy sprzedaży. Następne opłaty
roczne wynosić będą 3% wartości gruntu, płatne przez cały okres użytkowania wieczystego gruntu (91 lat), począwszy od 2005 roku.
Na podstawie art. 3 a ust. 1 i 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zmianami) okres
użytkowania wieczystego wyrównano do dnia 7 maja 2095 r. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste mogą być aktualizowane na skutek zmiany
wartości gruntu w okresach nie krótszych niż 1 rok.
WARTOŚĆ OGÓŁEM – 21.523,00
CENA WYWOŁAWCZA 21.523,00
WADIUM - 4.000,00 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE 600,00 zł

Uwaga: lokal zostanie przekazany nabywcy 7 stycznia 2005 r.



LOKAL UŻYTKOKWY nr 1 o powierzchni użytkowej 23,27 m2 usytuowany na parterze w budynku wielorodzinnym, mieszkalno-użytkowym,
położonym przy ul. Mickiewicza 27 w Dynowie na obszarze istniejącej zabudowy mieszkaniowej z usługami. Lokal składa się
z następujących pomieszczeń:

Pomieszczenie Powierzchnia [m2]

pomieszczenie usługowe 23,27
Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna.
Do lokalu należy:
- ułamkowa część powierzchni wspólnych tj. klatka schodowa drewniana jednobiegowa, korytarz na parterze, korytarz na poddaszu o łącznej

powierzchni 63,80 m2 w 6/100 części co stanowi 3,83 m2

CENA LOKALU UŻYTKOWEGO – 15.000,00 zł

Wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu na okres 99 lat od dnia spisania umowy notarialnej działki nr 5129
o powierzchni 0,0315 ha w 6/100 części, co stanowi 18,90 m2. Działka uwidoczniona jest w księdze wieczystej KW nr 33602, prowadzonej przez VIII
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie.

WARTOŚĆ 6/100 części gruntu – 323,00 zł
Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wyniesie 25% wartości gruntu, płatna przed spisaniem umowy sprzedaży. Następne opłaty
roczne wynosić będą 3% wartości gruntu, płatne przez cały okres użytkowania wieczystego gruntu (94 lata), począwszy od 2005 roku.
Na podstawie art. 3 a ust. 1 i 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zmianami) okres
użytkowania wieczystego wyrównano do dnia 7 czerwca 2098 r. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste mogą być aktualizowane na skutek zmiany
wartości gruntu w okresach nie krótszych niż 1 rok.
WARTOŚĆ OGÓŁEM – 15.323,00
CENA WYWOŁAWCZA 15.323,00
WADIUM - 3.000,00 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE 500,00 zł

Uwaga: lokal zostanie przekazany nabywcy 4 lutego 2005 r.

LOKAL UŻYTKOKWY nr 2 o powierzchni użytkowej 20,79 m2 usytuowany na parterze w budynku wielorodzinnym, mieszkalno-użytkowym,
położonym przy ul. Mickiewicza 27 w Dynowie na obszarze istniejącej zabudowy mieszkaniowej z usługami. Lokal składa się
z następujących pomieszczeń:

Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
pomieszczenie usługowe 20,79

Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna.



Do lokalu należy:
- ułamkowa część powierzchni wspólnych tj. klatka schodowa drewniana jednobiegowa, korytarz na parterze, korytarz na poddaszu o łącznej

powierzchni 63,80 m2 w 6/100 części co stanowi 3,83 m2

CENA LOKALU UŻYTKOWEGO – 15.000,00 zł

Wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu na okres 99 lat od dnia spisania umowy notarialnej działki nr 5129
o powierzchni 0,0315 ha w 6/100 części, co stanowi 18,90 m2. Działka uwidoczniona jest w księdze wieczystej KW nr 33602, prowadzonej przez VIII
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie.

WARTOŚĆ 6/100 części gruntu – 323,00 zł
Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wyniesie 25% wartości gruntu, płatna przed spisaniem umowy sprzedaży. Następne opłaty
roczne wynosić będą 3% wartości gruntu, płatne przez cały okres użytkowania wieczystego gruntu (94 lata), począwszy od 2005 roku.
Na podstawie art. 3 a ust. 1 i 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zmianami) okres
użytkowania wieczystego wyrównano do dnia 7 czerwca 2098. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste mogą być aktualizowane na skutek zmiany
wartości gruntu w okresach nie krótszych niż 1 rok.

WARTOŚĆ OGÓŁEM – 15.323,00
CENA WYWOŁAWCZA 15.323,00
WADIUM - 3.000,00 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2004 r. w godzinach od 10.00 do 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Dynowie (Sala Narad).
Wadium powinno być wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta w terminie do 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.
Cena ustalona w przetargu i pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste płatne są przed zawarciem umowy sprzedaży.
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.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

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


