
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ o numerze KW nr WR1K/00021649/4 prowadzon¹ przez S¹d Rejonowy dla
Wroc³awia Krzyków we Wroc³awiu. W³aœcicielem gruntu jest Gmina Wroc³aw, MPWiK S.A we Wroc³awiu jest u¿ytkownikiem
wieczystym do dnia 5.12.2089 r. oraz w³aœcicielem budynku nieczynnej przepompowni œcieków. Op³ata roczna z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego w wysokoœci 3% ceny gruntu p³atna jest do 30.03 ka¿dego roku.
Budynek przepompowni œcieków wpisany jest do rejestru zabytków w granicach murów obwodowych z wy³¹czeniem kot³owni
dostawionej do elewacji po³udniowej.

: dzia³ka to p³aska o nieuregulowanym kszta³cie parcela, po³o¿ona
bezpoœrednio przy al. Jana Kochanowskiego, utwardzona nawierzchnia wykonana jest z kostki brukowej, nieutwardzon¹ porasta
trawa. W najbli¿szym s¹siedztwie zlokalizowane s¹ budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, punkty handlowe. Dzia³ka
po³o¿ona jest w rejonie uzbrojonym we wszystkie niezbêdne media. Budynek przepompowni, 1-kondygnacyjny, podpiwniczony,
zaprojektowany w 1909 r. jest jedn¹ z wczeœniejszych realizacji wykonanych w technologii ¿elbetowej o powierzchni u¿ytkowej
478,50 m2 i kubaturze 2401,30 m3, po³o¿ony na p³askim terenie, poœrodku kwadratu luŸnej zabudowy znajduj¹cego siê pomiêdzy
starorzeczem Odry i biegn¹c¹ wzd³u¿ niego grobl¹.
Dzia³ka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, obowi¹zuj¹ zapisy Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wroc³aw, w którym przedmiotowy teren oznaczony jest jako Szczytniki Akademickie.
Zbywana nieruchomoœæ nie ma bezpoœredniego dostêpu do drogi publicznej. W zwi¹zku z tym dla nabywcy nieruchomoœci
zostanie ustanowiona nieodp³atna s³u¿ebnoœæ przejazdu i przechodu przez dzia³kê nr 3/8 i 3/11, AM-7, obrêb Zacisze, stanowi¹cej
drogê wewnêtrzn¹ MPWiK S.A
Na zbywanej nieruchomoœci znajduje siê studnia pompowni wód deszczowych MPWIK S.A do której nabywca zobowi¹zany jest
zapewniæ dostêp poprzez ustanowienie s³u¿ebnoœci na rzecz MPWIK S.Aw chwili zakupu.
Obie s³u¿ebnoœci zostan¹ wpisane do ksiêgi wieczystej, jako ograniczone prawa rzeczowe dla ka¿dego posiadacza
nieruchomoœci.

.
Na przelewie nale¿y wyraŸnie wskazaæ tytu³ wp³aty: Wadium do przetargu na sprzeda¿ nieruchomoœci ul. Kochanowskiego.
2. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przed³o¿enie dokumentów stwierdzaj¹cych to¿samoœæ, a w przypadku osób
prawnych równie¿ pe³nomocnictwo do wystêpowania w ich imieniu.
Zwrot wadium nast¹pi w terminie 7 dni od odwo³ania przetargu, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia przetargu. Wadium
wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra³, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Wadium przepada
na rzecz Spó³ki, je¿eli oferent, którego oferta zostanie przyjêta, uchyli siê od zawarcia umowy w terminie do 30 dni od dnia
zatwierdzenia przetargu. Nabywca jest zobowi¹zany do zap³aty ceny najpóŸniej na 1 dzieñ przed zawarciem umowy. Je¿eli
nabywca nie uiœci ceny nabycia w terminie do 30 dni od zatwierdzenia przetargu, traci prawa wynikaj¹ce z przybicia oraz z³o¿one
wadium.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwo³ania przetargu.
O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomoœci w formie aktu notarialnego osoba, ustalona jako nabywca
nieruchomoœci zostanie zawiadomiona pisemnie. Koszty aktu notarialnego i op³atê s¹dow¹ ponosi nabywca.

Nieruchomoœæ bêd¹c¹ przedmiotem przetargu mo¿na ogl¹daæ w dniach od poniedzia³ku
do pi¹tku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu przybycia

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. we Wroc³awiu
adres siedziby: ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroc³aw

Opis, przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania

Przetarg odbêdzie siê w dniu 16.04.2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spó³ki we Wroc³awiu, ul. Na Grobli 14/16.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi: 1.100.000,00 z³. Minimalne post¹pienie stanowi 1% ceny wywo³awczej i wynosi
11.000,00 z³. Transakcja sprzeda¿y nieruchomoœci jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 10a ustawy
z dnia 11 marca 2004 r.
Warunki uczestnictwa w przetargu :
1. Wniesienie wadium w formie pieniê¿nej w wysokoœci 5% ceny wywo³awczej nieruchomoœci tj. 55.000,00 z³ na konto
Bank Zachodni WBK SA, 44/O. Wroc³aw, 88 1500 1155 1211 5000 4945 0000 w terminie do dnia 14.04.2015 r. w³¹cznie

Informacje o przedmiocie i warunkach przetargu udziela p. Jolanta Zasada, tel. 71/34-09-520, tel. kom.667 664 490 w godz.
7.30-15.30 od poniedzia³ku do pi¹tku.

.

og³asza przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci zabudowanej

i prawa w³asnoœci budynku, po³o¿onej we Wroc³awiu
przy al. J. Kochanowskiego 6a,

stanowi¹cej dzia³kê gruntu o powierzchni 1056 m2,
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr 3/12, AM-7, obrêb Zacisze
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