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

oglasza przetarg ustny na zbycie

pniwa ti~ytkwvania wie~”.itc~o d;a/ek „/oka/i;vnumyeh n” Kie/web p;rj” nI. Ob7ewskiet~o, o”nae7onych ni ewideinji
gruntów / budynków oh;?bu 0005 /nt ew/d.: 61.33 7, 6/189, 6/198, 6/202 i 6/329, o Iqe7nejpowier7chni

0,6044 ha, u/awn/onych iv księd”e wiec lej pmwad7onejpr”q” Sąd Rejonowy ni Kielcach, I ! Wy~ia/ Ksiqg
Wieezyilyeh o ni; KII [/00057558/7 (wrn;” „ elementami składowymi nieruchomo/ii ni postaci: drn,gi niemuętr”ncf

o”rn,iet/eflia /c/rn/i i ogmdrenia,)

Cena wywoławcza; 415.983,67 zł „s/owm”e: cz/e/75/a Ne/naicie (ysiecy d7iewięćset osiemd7iesipt osiem 7/otych

67/100/ Iprzcclltioto”va tiansakcja zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 us/amy ~ dnia 1” marea

2004 niku o podatku od /owa,riw i usług (I. jedn. IĘ ł) „ 2022 ivku, poz. 931 ~ 7m.) zwolniona jest

z podatku od hnvai”ów I uslug~.

Przystępujący do przetargu powinien zapoznac się je stanem prawnym i technicznym przedmiotu

zbycia oraz ziozyc o%wiadczenie, że nie wnosi do po”vvzszego zastrzeżeń ~w tym miejscu sygnalizuje

się, ze ofero”vana nieruchomość jest obcią7ona hipoteką umowną łączną, ale Pożyczkodawca wydał

promesę „ezwolenia na jej bezobciążeniowe odlączenie z księgi „vieczystej).

J icytacja to/pocznie się „V dniu 09 sierpnia 2022 roku o godz. 13.00 w budynku odlewni Dny

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

Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 5.000.00 zł Is/own/c: Dieć/vsiecv z/o/w/i 00/100/.

Warunkiem przy stąpienia do przetargu jest m.in. wniesienie wadium w wysokości ~Zż ceny

wywolawczej, tj. kwoty 20,799.43 zł /słownie: dwad7iekia /ysiecy siedemset cĘiewiećd~iesigt dziewięć złotych

43/100/ na rachunek bankow3 o nr. 65 8512 0002 2001 0008 6772 0001 najpóźniej do dnia

08 siewnia 2022 roku.

Pozostałe „varunki dopuszczenia do wzięcia udziału w przetargu zostały określone w ramach treści

Re,gułaminu pr7e/a”j~n uitne,go /neo”granic7onego na .%p;~edaż n/ernc/mmo.&i nałe~qcych do Zak ładów I „„qd7eń

(.„hemii”nych i 1mm/my Pr”emyiiowej ..CI IHM IR „V.A. ni Kie/web.

Przetarg wygrywa Oferent, który zaofero”val najwy ższą cenę.

Wadjum wpiacone przez Wygr” wającego przetarg „ostanie zarachowane na poczet ceny.



~XJadia zlożone przez 1. czestnikó”v prictargu,

niezwlocznerr~u /„VIttO\Vi.

li oferty nic zostaty j~~~yję~; pot egają

Wadium przepada na rzecz Spolki, jc*cli Oferent, którego oferta zostanie pr”)Jęta, uchyli się

od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Kos7ty i opiaty iwlązanc „awarcicm umo”vy w formic aktu notarialnego ponosi Kupujący.

Zastrzega się prawo 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, 41 367 59 97,

601 491 891).
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