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

ogłasza przetarg ustny na zbycie

pmwa nż,ytkowania wiec~,yste(go drja/ek ~„loka/i~owanych in Kie.each przy ni. Ois~ewskie(go, o~nac~onych iv ewidencji
~gimUów i hnc(ynków obrębu 0005 ni; ewid.: 6/337, 6/189, 6/198, 6/202 i 6/329, o iqc~nejpowier~chni
0,6044 ha, ujawnionych w kńęd~e wieczystej prowakonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksia”,g

Wiecrystych o ni; KJIL/00057558/7 ~„wraz z elementami składowymi nieruchomości wpostacs: drosi wewnętrznej,

oświetiema terenu i ogrodzenia,)

Cena wywoławcza: 415.988,67 zł /sioninie: czterysta biętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych

67/100/ [przedmiotowa transakcja zgodnie z przepisem art. 43 ust. I pkt 10 ustawy z dnia 11 marca

2004 roku o podatku od towarów i us/u~g ~„t. jedn. D~ U. z 2022 roku, poz. 931 ze ~„m.) zwolniona jest

z podatku od towarów i usług].

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 wydał

promesę zezwolenia na jej bezobciążeniowe odłączenie z księgi wieczystej).

Licytacja rozpocznie się w dniu 24 czerwca 2022 roku o godz. 13.00 w budynku odlewni przy

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

Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 5.000,00 zł /siownie: bieć tysiery ziotych 00/100/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest m.in. wniesienie wadium w wysokości 5% ceny

wywoławczej, tj. kwoty 20.799.43 zł /s/ownie: cbvadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

43/100/ na rachunek bankowy o nr. 65 8512 0002 2001 0008 6772 0001 najpóźniej do dnia

23 czerwca 2022 roku.

Pozostale warunki dopuszczenia do wzięcia udziału w przetargu zostały określone XV ramach treści

Re,guiaminu prz”etai~gu ustne<go nieo,granic.~onc~go na ipn~edaż nieruchomości i;.aieżących elo Zakładów Ur”~qd~~”eń

(7henźic~”nych i .Annatmy Przemysłowej „CUEMAR”S.A. w Kielcach.

Przetarg wygrywa Oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

Wadium wpłacone przez Wygry”vającego przetarg zostanie zaracho”vane na poczet ceny.



Wadia złożone przez Uczestników przetargu, których ofert3 nie zostal~ priyjęte, podlegają

meżwlOc7nemu zwrotowi.

Wadium przepada na rzecz Spólki, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie prz~ jęta, uc y s ę

od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Koszty i opłaty z”viązane z zawarciem umowy w formie aktu m)tarialnego ponosi Kupując5.

Zastrzega się pra”vo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

Przedmiotową nieruchomość oraz dokumentację z nią związaną można oglądać

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr. teł.: 41 367 52 92, 604 075 730).


