
Spó³dzielnia Us³ugowo-Handlowa
w Legnickim Polu, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7

OR150082

og³asza przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej,

po³o¿onej w Legnickim Polu przy ul. Kossak Szczuckiej 7,
gm. Legnickie Pole

W sk³ad nieruchomoœci wchodzi:
a) prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Skarbu Pañstwa,
oddanego w u¿ytkownie wieczyste na rzecz Spó³dzielni do 2093 r., po³o¿onego
w Legnickim Polu, gmina Legnickie Pole, powiat Legnica, oznaczonego nr. godezyjnym
89/12 i 89/14 o ³¹cznej pow. 7451 m2,
b) prawo w³asnoœci budynków posadowionych na ww. gruncie, stanowi¹cych odrêbny od
gruntu przedmiot w³aœnoœci o powierzchni u¿ytkowej:
- budynek magazynowo-warsztatowy * - 632,46 m2,
- budynek magazynowo-warsztatowy* - 368,51 m2,
- budynek warsztatowo-magazynowy* - 224,93 m2,
- wartownia * - 58,75 m2,
* nazwy budynków jak w ksiêdze wieczystej.
Budynki tworz¹ kompleks, w którym jest prowadzona aktualnie dzia³alnoœæ gospodarcza,
miêdzy innymi Stacja Kontroli Pojazdów oraz wulkanizacja.
Dla nieruchomoœci S¹d Rejonowy w Legnicy, Wydzia³ VI Ksi¹g Wieczystych prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ L1L/00046909/2.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ww. nieruchomoœæ jest
przeznaczona pod us³ugi produkcyjne z dostêpem do drogi gminnej.
Opisana nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 850.000,00 z³ (osiemset piêædziesi¹t tysiêcy z³)
brutto - nieruchomoœæ zabudowana zwolniona z podatku VAT.
Cena obejmuje wyposa¿enie Stacji Kontroli Pojazdów oraz Wulkanizacji wyceniona na
50.000 z³ brutto.
Wadium w wysokoœci 40.000,00 z³ (czterdzieœci tysiêcy z³) nale¿y wp³aciæ do dnia
13.03.2015 r. na rachunek bankowy Spó³dzielni Us³ugowo-Handlowej nr 91 8649 1031
2001 0000 0198 0001. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia siê oferenta, który
wygra³ przetarg od zawarcia umowy sprzeda¿y w terminie okreœlonym przez organizatora
przetargu.
Spó³dzielnia Us³ugowo-Handlowa zastrzega prawo odwo³ania przetargu bez podania
przyczyn.
Oferty pisemne nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zarz¹du Spó³dzielni Us³ugowo-Handlowej
w Legnickim Polu, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7, do dnia 16.03.2015 r.
Komisyjne otwarcie ofert bez udzia³u oferentów odbêdzie siê w dniu 17.03.2015 r.
o godz.10.00.
Przetarg odbywa siê na podstawie „Regulaminu Sprzeda¿y Nieruchomoœci”, który
dostêpny jest w siedzibie Spó³dzielni.
O wyniku przetargu oferenci zostan¹ powiadomieni pisemnie w terminie 31.03.2015 r.
Nieruchomoœæ zostanie wydana po podpisaniu umowy w terminie do dnia 30.04.2015 r.
Przedmiot przetargu mo¿na ogl¹daæ w dni robocze w godz. od 9.00 do 14.00 po
wczeœniejszym ustaleniu terminu pod numerem tel. 601 62 24 05 oraz 502 48 21 44.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Spó³dzielni lub pod numerami tel. jak
wy¿ej.


