OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BATORY” w Chorzowie ogłasza II przetarg nieograniczony
(pisemny) na ustanowienie i przeniesienie prawa własności do następujących lokali użytkowych
położonych na parterze, w budynku przy ul. Cmentarnej 19 w Chorzowie:
-

nr 5 o powierzchni użytkowej 14,20 m2, wraz z prawem własności lokalu na nabywcę
przeniesiony zostanie udział w części nieruchomości wspólnej wynoszący 142/22886
oraz udział w użytkowaniu wieczystym gruntu (działka nr geodezyjny 3821/328)
na którym budynek jest posadowiony;

-

nr 6 o powierzchni użytkowej 10,80 m2, wraz z prawem własności lokalu na nabywcę
przeniesiony zostanie udział w części nieruchomości wspólnej wynoszący 108/22886
oraz udział w użytkowaniu wieczystym gruntu (działka nr geodezyjny 3821/328)
na którym budynek jest posadowiony.

Cena wywoławcza wynosi:
dla lokalu nr 5 – 18 000,00 zł.;
dla lokalu nr 6 – 13 500,00 zł.
Oferent zainteresowany kupnem lokalu jest zobowiązany do dnia 18-05-2018 r. wnieść wadium
w wysokości:
dla lokalu nr 5 - 1 800,00 zł.;
dla lokalu nr 6 - 1 350,00 zł.,
na rachunek bankowy nr 12 1020 2368 0000 2402 0022 8486 tytułem – „wadium, lokal nr 5”
lub „wadium, lokal nr 6”.
Zaklejone koperty opisane –„ Przetarg, lokal nr 5” lub „Przetarg, lokal nr 6” z proponowaną ceną,
oświadczeniem o znajomości i akceptacji treści „Regulaminu przetargu na ustanowienie i
przeniesienie odrębnej własności lokalu” wg którego jest prowadzone postępowanie
oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem
w przetargu (dotyczy osób fizycznych) należy składać osobiście w siedzibie S.M. Batory, w dniach
roboczych, w godzinach od 730 do 1430 lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 21-05-2018 r.
Za datę złożenia oferty uważa się, datę dostarczenia oferty do Spółdzielni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-05-2018 r. o godzinie 830, w siedzibie S.M.” Batory”
przy ul. ks. bpa J. Gawliny 33, w Chorzowie. Oferty niekompletne (bez wymaganych oświadczeń
i ceny) nie będą rozpatrywane.
Lokale będące przedmiotem przetargu można oglądać po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu
terminu – nr telefonu 32 2470564.
Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej www.smbatory.com.pl lub w biurze Spółdzielni.
Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
oraz stronie internetowej spółdzielni www.smbatory.com.pl w dniu 25-05-2018 r.
Po ogłoszeniu wyników w terminie do 3 dni roboczych, pozostałym uczestnikom przetargu, zostanie
zwrócone wadium na rachunek przez nich wskazany.
S.M. Batory zastrzega sobie prawo do odwołania lub nie rozstrzygnięcia przetargu bez podania
przyczyny.
Z „Regulaminem przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu” można
zapoznać się w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.smbatory.com.pl

