Wyciąg z ogłoszenia o przetargu:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW
ROLNYCH W TARNOWIE SP. Z O.O.,
której jedynym wspólnikiem jest Województwo Małopolskie,
jako właściciel nieruchomości położonej w Tarnowie, woj. małopolskie
ogłasza
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki 31/23 objętej księgą
wieczystą nr TR1T/00134463/7 i działek 31/24 i 63/9 objętych księgą wieczystą
nr TR1T/00128296/0

1) Oznaczenie nieruchomości:
Działka nr 31/23 obr 299 wpisana jest do KW nr TR1T/00134463/7
prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w
Tarnowie.
Działki nr nr: 31/24 i 63/9 obr 299 wpisane są do KW nr
TR1T/00128296/0 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Tarnowie
2) Powierzchnia nieruchomości:
- nieruchomość stanowiąca działki gruntu nr: 31/23, 31/24 oraz 63/9 obr
299: powierzchnia łączna 3 593 m2
- budynek administracyjny 3 kondygnacyjny o powierzchni użytkowej
1200 m2
- budynek garażowy o pow. zabudowy 107,32 m2, użytkowej 81,25 m2
3) Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości:
Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie sp. z o.o.
przeznacza do sprzedaży - nieruchomość gruntową stanowiąca działki nr
nr: 31/23, 31/24 oraz 63/9 obr 299 o powierzchni łącznej 3 593 m2
zabudowaną:
- budynkiem administracyjnym 3 kondygnacyjnym o powierzchni
użytkowej 1200 m2
- budynkiem garażowym o pow. zabudowy 107,32 m2, użytkowej 81,25
m2
- parkingiem z kostki betonowej na 70 miejsc postojowych.
Całość nieruchomości jest całkowicie ogrodzona ogrodzeniem trwałym
oraz w pełni uzbrojona w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną,
gazową i teletechniczną.
Dojazd drogą asfaltową (ul. Ostrogskich).

4 ) Cena wywoławcza wynosi:
1 600 000,00 zł (netto)
(słownie: milion sześćset tysięcy złotych)
Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o
podatek VAT w stawce 23 % zgodnie z przepisami obowiązującymi w
dniu sprzedaży.
5) Termin i miejsce składania ofert oraz termin i miejsce części
jawnej przetargu:
Termin składania ofert: 3 listopada 2017 roku do godz. 15.00 w siedzibie
MBGiTR w Tarnowie sp. z o.o. ul. Ostrogskich 5a., Tarnów w pokoju nr
18.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r. o
godzinie 11.00 w siedzibie Małopolskiego Biura Geodezji i Terenów
Rolnych w Tarnowie sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5a pokój
18
6) Wysokość wadium:
Wadium w walucie polskiej w pieniądzu wynosi 80 000 zł brutto (słownie:
osiemdziesiąt tysięcy zł). i winno zostać wniesione do dnia 31
października 2017 roku. Datą wniesienia wadium jest data uznania
rachunku bankowego MBGiTR w Tarnowie sp. z o.o.
7) Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o
przetargu:
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie
MBGiTR w Tarnowie sp. z o.o. ul. Ostrogskich 5a oraz opublikowanie na
stronie internetowej www.mbgitr.pl,
8) Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe
informacje dotyczące przetargu:
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w
MBGiTR w Tarnowie sp. z o.o. ul. Ostrogskich 5a pokój nr 18,
tel.: 14 626 83 70, e-mail: geodezja@mbgitr.pl.

siedzibie

