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OGŁOSZENIE 
 

 Burmistrz Gminy Paczków działając zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./ o g ł a s z a: 
 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
 

na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Paczków lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze 
budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 32a w Paczkowie o powierzchni użytkowej 71,58 m2, 
składającego się z trzech pokoi, kuchni, wc, garderoby i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie 
gospodarcze: piwnica o pow. użytk. 8,38 m2 zlokalizowana w budynku. 
Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w wysokości 734/10000 we współwłasności części 
wspólnych zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie zwartej, stanowiących jedną funkcjonalną całość 
położonych w Paczkowie przy ul. Daszyńskiego 30b, 32, 32a, 32b i innych urządzeń oraz udział w gruncie 
oznaczonym jako działka nr 683/7 o pow. 0,1052 ha, ark. mapy 1 i zapisanym w księdze wieczystej Kw nr 
OP1N/00067708/4. 
Lokal wymaga kapitalnego remontu. W obecnym stanie nie nadaje się do zamieszkania. Większość tynków w 
lokalu jest spękana. W części przy podłogach tynków nie ma lub są opuchnięte i pokryte grzybem. W lokalu 
znajduje się tylko jeden piec kaflowy /brak informacji czy jest sprawny/. W pozostałych pomieszczeniach lokalu 
brak jest ogrzewania. Całość instalacji wodno-kanalizacyjnej nadaje się do wymiany. 
Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. 
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania – tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń usługowych – symbol C72.MW,U. Budynek, w którym położony jest wyżej 
opisany lokal znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „B”. 
Sposób zagospodarowania: B – tereny mieszkaniowe. 
I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 31.01.2014 r., zakończył się wynikiem negatywnym. 
CENA  WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 32.600,00 zł 
Wysokość wadium: 3.260,00 zł 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2014 r. o godz. 11.00 
w Urzędzie Miejskim w Paczkowie /sala konferencyjna/. 
 
Nieruchomość jest objęta zwolnieniem z podatku od towarów i usług VAT – art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług /j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm./. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wyżej określonej 
wysokości, stanowiące 10% ceny wywoławczej do kasy Urzędu Miejskiego w Paczkowie do dnia 12.05.2014 r. do godz. 
15.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie – Bank Zachodni WBK S.A. o/Paczków nr rachunku 11 1090 2213 
0000 0005 7200 0066, do dnia 12.05.2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na wskazane konto. 
Osoba biorąca udział w przetargu winna posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), 
natomiast osoba występująca, jako pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo. W przypadku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. 
Osoby będące cudzoziemcem zobowiązane będą przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie 
nieruchomości – w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /t.j. 
Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm./. 
Uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenia, iż zapoznali się z przedmiotem przetargu. 
Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu. 
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. 
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej 
własność. 
Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w 
terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Gminy Paczków może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi. 
Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości pokrywa opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie 
aktu notarialnego. 
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie, 
publikuje na stronach internetowych www.paczkow.bip.net.pl i www.paczkow.pl oraz wywiesza się na słupach 
ogłoszeniowych ogólnodostępnych zlokalizowanych w centrum miasta i drzwiach budynku, w którym znajduje się lokal – 
Daszyńskiego 32a. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, pok. Nr 1, tel. (077) 4316791, wew. 110; 
e-mail:katarzyna.paluch@paczkow.pl. 
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