
ZARZĄD CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W IUELCACH
(25-663, ul. Olszewskiego 6)

oglasza przetarg ustn) na zbycie

prawa ;&„ytkowania wiecrystei,~o działki zlokalizowanej ni Kielcach piry nI. O/s~ew~kiego, o~nac~onej iv ewidencji
„~untow i budynków obręb;, 000.5 nn ew/d. 6/157, o powier~”chni 2.091 nł, ujawnionej w księdze wiecrystej

prowadzonej przez Sąd Rejonowy iv Kielcach, VI Wyd~ia/ K~iąg Wiec-ys/ych o nn K!! Ł/00099970/7 oraz

p;ziwa własności ;„najdujqcych się na nieJ~ budynku admini;iracyjno-technic~nego i lnic/om/i iv postaci wiaty
maga.yjinowej (wraz ~„ Ągrod~eniem)

Cena „vy”volawcza: 694.021.00 zł /slownie: s~eśI.vet ckiewiećdrlesip/ c-fety /vsigce dwac&ieścia dwa zło/e

00/100/ IprzeciI~~ioto”va transakcja zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 () uiiawy z dnia 11 marca

2004 nik,, o podarku od towarów i us/us~ (J. ;ec/n. 0z~ ~j. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) zwolniona jest

~ podatku od towaro”v i ustug~.

Przystępujący do przetargu po”vinien zapoznac „.ię ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu

zbycia oraz zlożyć oświadczenie, zc nie wnosi tin powyzszego zastrzeżeń (w tym miejscu sygnalizuje

się, że oferowana nieruchomosc jest obcią.)ona hipoteką umowną łączną, ale Poż) czkodawca wydał

promesę jej zwolnienia z obciążenia hipotecznego .

I icytacja rozpocznie się w dniu 09 siewnia 2022 toku o godz. 11.00 w budynku odlewni ony

ul. Olszewsldego 6 w Kielcach (sala konferencyjna .J(adzielnia” na II oictrze~.

Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 10,000.00 zł /slownie: dziesięć „~yvięy ~lo/ych 00/100/.

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

„vywoła”vczej, tj kwot~ 34.701.10 zł /slownie: /r~ydzieści c-tery tvsiuce siedemset/eden z/o(vch 10/100/

na rachunek bankowy o nr. 65 8512 0002 2001 0008 6772 0001 najpóźniej do dnia 08 siemnia 2022

toku.

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

Regulaminu pr~etaĘgn ustnego n:eogranic”onego na .%p/;”edaż nieruchomo/d na/e~qcych (/0 7ak/adóm r~qd~eń

(7hemic~”nych i Anna/my Prr”emys/owej .„C1 111,44/I R „V.A. iv Kielcach.

Przetarg w3 grywa Oferent, który zaoferowal najwyższą cenę.

dium wpłacone przez Wygrywającego przetarg zostanie zarachowane na p czet ceny.



Wadia 7 OZone ~l7C7 ciestnikow przetargu, ktorycb oferty nic zo8tały przyjęte, podlegają

niezwiocznemu zwrotowi.

Wadium przepada na rzecz „~połki, jeieii Oferent, ktorego oferta zostanie przyjęta, uchyli się

od za”varcia umo”vy w formie aktu notarialnego.

Koszty i (>płaty z”viązane z zawarciem umo”v~ „v formic aktu notarialnego ponosi Kupujący.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez „vyhrania którejkolwiek z ofcrt bez podania przyczyn.

Przedmiotową 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).
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