
 

 

L.dz.1961/18 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

26 lipca 2018r.  Kluczbork  

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku, ul. Jana Pawła II 5, zgodnie 
z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 11/WZ/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
budynku ul. Chopina 11 w Kluczborku, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem pawilonu handlowego, położonej w 
Kluczborku przy ul. Chopina 11 nr KW OP1U/00078908/2. 

I. OPIS NIERUCHOMOŚCI 

Nieruchomość  dz.ew. nr 153/10 o pow. 0,1274 ha stanowi nieruchomość zabudowaną 
budynkiem biurowym w zabudowie półzwartej, niepodpiwniczony, murowany, o pow. 
użytkowej 320 m2 i budynkiem warsztatowo – garażowym, o powierzchni użytkowej                  
42,75 m2 z placem utwardzonym trylinką, ogrodzeniem betonowym, z bramą metalową, 
położenie w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych o podobnym charakterze. 

Uzbrojenie terenu stanowi sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, dojazd 
drogą o nawierzchni asfaltowej, ul. Chopina. 

Budynek biurowy pow. zabudowy 398 m2 pow. użytkowa 320m2, kubatura 1229 m3. 

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z roku 1970, konstrukcji murowanej, 
posadzki betonowe, lastriko, płytki ceramiczne, stropodach typu DZ-3 konstrukcji 
betonowej, płyty korytkowe, żelbetowe, kryty papą, okna PCV, stolarka drzwiowa 
płycinowa, wyposażenie w instalację elektryczną, wod-kan. 

Budynek warsztatowo-garażowy o pow. 42,75 m2, murowany, stropodach betonowy, 
kryty papą, posadzki betonowe, brama metalowa, wyposażony w instalację elektryczną. 

Według planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w 
terenie oznaczonym symbolem 1U – tereny obiektów usługowych. 

 

II. CENA WYWOŁAWCZA 

Cena wywoławcza nieruchomości  wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu  

450 000,00 zł ( czterysta pięćdziesiąt tysięcy 0/00) 

 

III. WADIUM  

 

1. Wadium w wysokości 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) wnoszone jest w 
pieniądzach polskich, przelewem na aktualny rachunek bankowy Spółdzielni nr 
konta Bank Spółdzielczy Namysłów O/Kluczbork: 
73 8890 0001 0016 6588 2000 0001.  

2. Dniem wniesienia wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego 
Spółdzielni.  



3. Wadium zwraca się w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu albo jego 
odwołania na rachunek wskazany przez uczestnika przetargu w zgłoszeniu do 
przetargu. 

4. Odwołanie przetargu następuje z chwilą ogłoszenia przez Komisję przetargową. 
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 

ceny nabycia nieruchomości. 
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy 

sprzedaży nieruchomości ponad 30 dni, Spółdzielnia zachowuje wadium. 
 

IV. WARUNKI PRZETARGU 

1. Ofertę w zamkniętej kopercie uczestnicy składają w miejscu i terminie wskazanym 
w ogłoszeniu o przetargu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja 
przetargowa kieruje się zaoferowaną ceną oraz innymi kryteriami wskazanymi w 
ogłoszeniu o przetargu. 

2. Zarządowi przysługuje w każdym czasie prawo odstąpienia od przetargu bez 
jakiegokolwiek uzasadnienia oraz prawo do unieważnienia przetargu bez 
jakiejkolwiek przyczyny. 

3. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości. 

4. Transakcja zwolniona z podatku VAT. 

5. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej Przyszłość w  Kluczborku ul. Jana Pawła II 5, 46-203 Kluczbork. 

6. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jana Pawła II 5 46-203 
Kluczbork  do dnia 10 września 2018r. do godz. 15.00. W przypadku przesłania 
pocztą - decyduje data wpływu dokumentów do Spółdzielni. Dokumenty złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane.  

7. Dodatkowe informacje można  uzyskać w  biurze Spółdzielni przy                                      
ul. Jana Pawła II 5 , 46-203 Kluczbork lub pod numerem telefonu  077 418 25 80 
wew. 21. 

8. Szczegóły oferty wraz z dokumentacją fotograficzną na stronie 
https://www.przyszlosc.smkluczbork.pl/sprzedaznieruchomosci  

 


