OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu
dotyczącego sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 654/3 i sprzedaży znajdujących się na tej działce budynków i budowli, położonych w Krynicy
Morskiej przy ul. Żeromskiego nr 2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności wczasowo- turystycznej.
Opis i położenie nieruchomości:
1. Działka nr 654/3 o pow. 2930 m 2 zabudowana trzema budynkami o pow. użytkowej
946,80 m 2 w których mieści się Ośrodek Wczasowy „RELAX”.
Nr Księgi wieczystej GD2M/00047190/5
Prawo użytkowania wieczystego do 05.12.2089 r.
Nieruchomość jest położona w Krynicy Morskiej przy ul. Żeromskiego nr 2, powiat nowodworski województwo pomorskie. Ośrodek położony w lesie sosnowym, w bliskiej odległości od
morza i plaży – około 120m .
Budynki murowane z cegły i pustaków, trzykondygnacyjne, ocieplone, wolnostojące ze
stropodachem jednospadowym płaskim krytym papą, wybudowane w 1976 roku. Wyposażone w
energię elektryczną, instalację TV i telefoniczną, monitoring, wodę z wodociągu miejskiego, kanalizację sanitarną, ogrzewanie CO z własnej kotłowni olejowej. Na terenie ośrodka jest parking,
plac zabaw, plac grillowy i kręgielnia. Pokoje 2,3,4 i 5 osobowe z tarasami lub balkonami, wyposażone w TV, łazienki z kabinami prysznicowymi oraz aneksy kuchenne z lodówkami i czajnikami.
Cena wywoławcza: za budynki z wyposażeniem 1 710 000,00 zł,
za prawo użytkowania wieczystego działki 1 090 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10a i art. 29a ust.8 ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t. j. z 2011 r. Dz. U. nr
177 poz. 1054 ze zm.).
Podstawa sprzedaży: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXII/152/2008 z 29.03.2008 r.
Sposób zbycia: Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i własności budynków w drodze
przetargu nieograniczonego.
Warunki płatności: cena uzyskana w przetargu płatna przelewem na konto wskazane przez
Urząd Miasta i Gminy Sztum.
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wypisów do księgi
wieczystej.
Nabywca będzie ponosił opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatek od nieruchomości w wysokości ustalonej przez Miasto Krynica Morska.
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 08. 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum.

Sztum, dnia 08.10.2015 r.

