
ZARZĄL~ CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH
(25-663, ul. Olszewskiego 6)

ogłasza przetarg ustny na zbycie

prawa u~y/kowania wżcc~yste(go dz/a/ki ~„/oka/ą”owa;ie/ w K/c/coo/i przy iii. O/s~”cwskiego, o~nac~onej n” ew/c/cm/i
„gnin/ów i budynków obrębu 0005 in: cwid. 6/157, 0 powżcr~”chni 2091 nł, u,iawmoncj iv krięd~c wscc~ys/cy

prowadzonc/p;~ez Sąd Rejonowy w K/ckach, VI JJ55idzia/ Ksiąg Wieczystych o ni: KJIL/00099970/ 7 oraz
prawa w/asności ~na/dujqcych iię na n/cf budynku ac/ministracy/no-tcchnic~nc~go i /inc/ow/i wpostaci wia(y

inagarynowc/ („wraz z o,groc/~cnien,)

Cena wywoławcza: 1.041.033,00 zł /s/own/c: icc/en ni//ion cztcrdzicści icdcn /vs/coy trzvc/zicści ti~v z/ole

00/100/ [przedmiotowa transakcja zgodnie z przepisem art. 43 ust. I pkt 10 ustawy z dnia 11 marca

2004 roku o poda/ku od towarów i us/ąg („. jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.) zwolniona jest

z podatku od towarów i usługi.

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu

zbycia oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń (w tym miejscu sygnalizuje

się, że oferowana nieruchomość jest obciążona hipoteką umowną łączną, ale Pożyczkodawca

wyraził zgodę na jej bezobciążeniowe odiączenie z księgi wieczystej).

Licytacja rozpocznie się w dniu 19 stycznia 2022 roku o godz. 11.00 w budynku odlewni przy

ul. Olszewskiego 6 w Kielcach (sala konferencyjna „.Kadzielnia” na II pietrze).

Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 11.000.00 zł /s/own/c: jedcnaścic /ysięy ~/Wych 00/100/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest ani. wniesienie wadium w wysokości ~% ceny

wywol~wczej, tj kwoty 52 05t65 zł / ./owmc rnecdzieiicw chva /vs/cue biecdzsciu,/ icc/en z/o/n/i 65/100/

na rachunek bankowy o nr. 65 8512 0002 2001 0008 6772 0001 najpóźniej do dnia 18 stycznia 2022

roku.

PozostaJe warunki dopuszczenia do wzięcia udziału w przetargu zostały określone w ramach treści

1~gu/aminu pt~”c/aigu us/ncgo nieo”granic~on~go na Jprzcc/aż nicruchomo/ci na/c~cwych do Zak/adów Ur~qd~eń

Chcmic~nych i Armatuiy Przymys/owej „CHI3MAR „S.A. iv K/c/each.

Wadium wpłacone przez Wygrywającego przetarg zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadia złożone przez Uczestników przetargu, których oferty nie zostały przyjęte, podłegają

niezwłocznemu zwrotowi.



Wadium pr7epada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się

od zawarcia umow~ w formie aktu notarialnego.

Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi Kupujący.

Zastrzega ~ię prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

Ptzcdmiotową nieruchomość oraz dokumentację z nią związaną można oglądać

Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr, tel,: 41 367 52 92, 604 075 730, 41 367 59 97,

601 491 891).

Zar du

„„!!ar szGjowjec


