Bolków, dnia 12.04.2017 roku

OGŁOSZENIE
Burmistrz Bolkowa ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości
położonej w miejscowości WOLBROMEK, gmina Bolków, powiat jaworski, województwo
dolnośląskie, stanowiącej działkę numer 116/2, obręb Wolbromek, o powierzchni 0,4539 ha,
zabudowaną budowlą ziemianki (piwniczki ziemnej) o powierzchni zabudowy około 22 m2 oraz
ruinami o nieustalonym pochodzeniu.
Północna część działki porośnięta jest drzewostanem leśnym, dębowo-lipowym
i samosiejkami zakrzewień. Nieruchomość jest w pełni uzbrojona w sieci: energetyczną, wodnokanalizacyjną i telefoniczną.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi.
Działka wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer JG1K/00021155/3, wolną od
wpisów jakichkolwiek ostrzeżeń czy obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich.
Nieruchomość znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Bolków określony jest symbolami:
- w części 10.J.30 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się:
1. utrzymanie istniejącej zabudowy i zagospodarowania, z możliwością rozbudowy
i przebudowy obiektów;
2. utrzymanie istniejących podziałów;
3. dopuszcza się w zakresie przeznaczenia uzupełniającego, lokalizację nieuciążliwych usług
służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności, nie wywołujących negatywnych
skutków zdrowotnych, nie mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
4. możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
5. możliwość lokalizacji zabudowy zagrodowej;
6. utrzymanie istniejących i wytyczenie nowych dróg wewnętrznych;
7. zachowanie odległości zabudowy i ogrodzeń na podmurówkach od brzegów rzeki Nysa
Szalona co najmniej 6 m;
8. wysokość budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
użytkowe;
9. budynki gospodarcze (w tym garaże) wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub
wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej;
10. obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych lub garażowych w ramach działki;
11. uwzględnienie wymagań konserwatorskich dotyczących zabudowy w strefie ochrony
krajobrazu kulturowego „K”.
- w części 10.J.32 ZN – teren zieleni, utrzymuje się zieleń naturalną niewysoką, z zakazem
zabudowy.
Przetargi na zbycie przedmiotowej nieruchomości, zakończone wynikiem negatywnym,
zostały przeprowadzone w dniach 27.01.2017 r. i 24.03.2017 r.
Rokowania odbędą się w dniu 19 maja 2017 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim
w Bolkowie, ul. Rynek 1, pok. nr 8.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi 63.000 zł.
Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać najpóźniej do dnia 12.05.2017 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie, ul. Rynek 1, pok. nr 9, w zamkniętych kopertach

opisanych hasłem: „Rokowania na sprzedaż działki numer 116/2 położonej w Wolbromku. Nie
otwierać do dnia 19 maja 2017 roku do godz. 1100” .
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub
inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę
do zwolnienia z tego obowiązku.
Cena proponowana przez oferenta nie może być niższa od ceny wywoławczej podanej
w ogłoszeniu o rokowaniach.
Otwarcie kopert zawierających zgłoszenia następuje w obecności uczestników rokowań.
Zaliczka w wysokości 6.300 zł winna być wniesiona w pieniądzu i najpóźniej do dnia
12.05.2017 roku wpłacona w kasie Urzędu lub na konto Gminy Bolków numer 84 8647 1059
0400 0518 2004 0005 BS Jawor o/Bolków. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na rachunek Gminy.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w ciągu 30 dni od dnia rokowań i w tym okresie
uczestnik, który wygra rokowania winien dokonać wpłaty ceny nieruchomości ustalonej w drodze
rokowań z zaliczeniem wpłaconej zaliczki. Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje
przepadek wpłaconej zaliczki. Uczestnikom, którzy nie wygrają rokowań, zaliczka zostanie
zwrócona niezwłocznie po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od
dnia rokowań.
Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa strona nabywająca.
Nabywca nieruchomości ponosi również koszty przygotowania nieruchomości do zbycia
w wysokości 3.171,50 zł, które winny być wpłacone do kasy Urzędu lub na konto Gminy przed
zawarciem umowy notarialnej.
Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości.
Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) Burmistrz Bolkowa informuje osoby zainteresowane
udziałem w rokowaniach, że:
1) administratorem danych osobowych osób uczestniczących w rokowaniach jest Burmistrz
Bolkowa z siedzibą w Bolkowie, ul. Rynek 1,
2) dane osobowe osób uczestniczących w rokowaniach przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości i udostępnione kancelarii notarialnej
w przypadku osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości,
3) uczestnik rokowań posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia rokowań zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1490).
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bolkowie Referat Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa pok. nr 3, tel. 757413215 wew. 29.

