OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia
wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 22 położonym na działce nr 124/2,
w Sztumie przy ul. Paderewskiego.
Opis i położenie nieruchomości:
Działka oznaczona nr 124/2 o pow. 534 m2, położona w Sztumie przy ul. Paderewskiego
zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oznaczonym nr 22 o pow. użytkowej 170,72 m2 z piwnicą o pow. 7,89 m 2 , dla której prowadzona jest księga wieczysta
GD2I/00005989/3.
Do nieruchomości istnieje bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Paderewskiego oraz posiada dostęp do instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej i telefonicznej.
Budynek parterowy z poddaszem użytkowym w części podpiwniczony wybudowany w 1935 r.
z cegły ceramicznej. Tynki zewnętrzne cementowo – wapienne pokryte panelami. Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówką i w części eternitem. Podłogi w części drewniane i płyty pilśniowej oraz wyłożone wykładziną PCV, okna z PCV, drzwi drewniane
– płytowe. Brak ogrzewania.
Podstawa sprzedaży: Uchwała Nr XXXIV.271.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca
2017 r.
Dla ww. nieruchomości Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza 223 000,00 zł w tym za budynek 181 000,00 zł.
Sprzedaż podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)
Sposób zbycia: w drodze przetargu nieograniczonego.
Warunki płatności: cena ustalona w przetargu płatna przelewem na konto Urzędu Miasta i
Gminy Sztum, BS Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wypisów do księgi
wieczystej.
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 19.07.2017 r.

