
TRESC OGŁOSZENIA:
Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz

podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)
sprzedaĘ nieruchomości gruntowej nie zabudowanej połoźonej w miejscowości Milicz,

woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz
oznaczonej w ewidencji gruntów jako

dziaŁkam ew. 10/10 AM 15 o powierzchni 2 000 m2
KW WRlM/00027796l3

oznaczonej symbolem: USl- tereny usług, sportu irekreacji

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/226|2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 grudnia

sPrawie uchwalenia NIPZP podstawowym przeznaczeniem dziatki jest:

1) tereny sportu i rekreacji

2) tereny zabudowy usługowej

Licytacja odbędzie się :

7 października 202l roku (czwartek) o godz. 8.00

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, nrieszczącego się w budynku Krytej Pływalni
,,milickaFALA" na I piętrze przy ul. Kornbatantów 3, 56-300 Milicz,

lnfbrmacie dodatkowe:
l. WYsokoŚĆ ceny wywoławczej wynosi |65000 zl. netto ( słownie: sto szcśćdziesiąt pięć tysięcy złotych netto) plus 23oń
VAT od ceny zaoferowanej, wysokoŚĆ wadium wynosi l0 %o ceny wywoławczej ti. 16500 zt. (słownie: szesnaście
tysięcy pięćset złotych)
2. Wadium winno być wnięsione w terminie do dnia 5 października 202l r. na rachunek bankowy ośrodek Sportu i
Rekreac.ii Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskicń s
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 000l.

3. Warunkiem sprzedaży działki nr l0/l0 AM 15 jest nabycie I17 udziału w działce.iako drogi. (działka nr l0/l6 AM l5,
KW WRlM/00027796l3) w wys. 35571,43 netto plus podatek Yat 23o/o ( słownie: trzydzieści pięc tysięcy pięćset
siedemdziesiąt.ieden 43ll00 złotych netto plus podatek Yat ż3%o). Oraz ustanowienie na rzecz na rzecz kaźcloizesnych
właścicieli działek nr:
l0/9AM l5, l0/ll AM |5, l0/l2AM l5, l0/l3AM l5, l0/l4AM l5, l0/l5AM l5

nieodpłatnc,|, doźywotnie.i służebności swobodnego przejazdu i przechodu przez d,ziałkę nr l0/l6 AM 25.
4. Minimalna wysokość postąpięnia wynosi l000,00 zl. ( słownie: tysiąc złotych )
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu.jest wniesienie wadium w wysokości l0%o ceny wywoławczej sprzedawanej
nieruchomości.
6, Olerent powinien posiadać na przetargu dokumenty potrvierdzające.iego tożsamośc, aw przypadku reprezentowania osoby
trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania te.i osoby.
7. Wadiurn przepada narzecz Spółki,.ieżeli ż,aden z uczestników przetargu nie zaoftruje co naimnie.j ceny wywoławcze.j,
8. Wadium wniesione Przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwlocznie po zatwicrdzeniu
wyn ików przętargu przez Z,arząd Sp óIki,
9. Wadium wniesione przez of'erenta, którego oferta zostanie przy.ięta, będzie zarachowane na poczet ceny,
l0. Wadium przepada na rzecz Spółki,.ieZeIi of'erent którego of'erta zostanic przyjęta nie dokona zapłaty całe.j ceny sprzedazy
Przed z,awarciem umowy sprzedaż.y w lbrmie aktu notarialnego lub nie przedłoży na.jpózniej przed zawarciem umowy
sPrzedaźy w fbrrnie aktu notarialnego oświadczenia banku finansu.iącego zakup nieruchomośoi, z którego wynikać będzie, że
bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. lub uchyli się od zawarcia
umoWy,
ll. SPÓłka może odwołac lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania
które.jkolwiek z ofert jak równieź żądać, w przypadku wystąpienia przeslanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu
cywilnego, unieważnienia umowy zawafte.j lv drodze pfzetargu,
l2. Wnięsienie wadirrm o7,nacza, że of'erent zapoznal się z treścią Regulaminu sprzedaż,y nieruchomości Ośrotlka Spońu i
Rckreac.ii sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptu.je iego postanowienia,
l 3. Nabywca nieruchomości jest zoborviązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaż,y,
l4. Wszystkie niezbędnc infbrrnac.ie, wraz z wyoeną operatu szaounkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w
fbrmie licytacji dostępne są na stronie internetowe.i www.osirmilicz.pI



TRESC OGŁOSZENIA:
Zarząd Ośrodka Spoftu i Rekreacji Sp, z o.o, Milicz

podaje do publicznej wiadorności

OBWIESZCZENIE o PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)
sprzedaży nieruclromoŚci gruntowej nie zabudowanej położorrej w miejscowości Milicz,

woj. dolnośląskie, powiat milicki, gtnina Mi|icz
oznaczonej w ewidencj i gruntów jako

działka nr ew. 10/11 AM l5 o powierzchni 2 500 m2
KW WR1M/0002779613

oznaczonej symbolem: USl- tereny usług sportu irekreacji

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/226l20l6 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 grudnia w

sPrawie uchwalenia MPZP podstawowym przeznaczeniem działki jest:

l) tereny sportu i rekreacji

2) tereny zabudowy uslugowej

Licytacja odbędzie się:
l4 rlaździernika 202l roku (czrvartek) o godz. 8.00

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o,o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni
,,milickaFALA" na I piętrze przy ul. Kombatantów 3,56-300 Milicz.

Inlblnlacic clodatkorvc:
l. Wl'sokoŚc ccnv r.r'l'rrołalł'cze'j rvl,nosi 204 000 zl. netto ( słorvnic: cirvicścic cztcry tysiącc złotl,ch
od ceny zaoferowanej, 11'1'59koŚĆ lvacliutn ivynosi l0 0/o ccn! rvy,l,vołarvcze.j t.i. ż0 400 zl. (słorinie:
cltclysla zloti,ch )

2.. Wadiun rvinno byc rvnicsionc rr tcrnlinic do dnia 12 1laździernika 202l r. rra rachutrck
l{ckrcac,ji Sp. 1, o,o. Milicz 56-300 Milioz. trl. Ptlrvstańcrilv
BS Milicz 38 9582 0000 2000 002l 6704 000l

nctto) p|us 23'YoYAI'
l dwadziościa tysięcy

bankow1, Ośroclek Sporlu i

WiclkopoIskich 5

3. WirrLlnkienl sprzcclaŻl'clziałki nr l0/l0 AM l5.|est nabycie l17 udzialu rv clziałce.jako clrogi. (działka nr l0/l6 AM l5,
KW WRlM/00027796l3) w w)/s, 35571,43 ncttcl plus podatck Yttl ż3'% ( słolvnic: tlz1,6r1.'.' pięć tysięcy pięćsct
siedcnlclzicsiąt.|cdcn 43ll00 złotych nctto pIus podatek Yttt 23%o). ()raz ustanowicnie na [zęc7_ l1a rzccz kazcloczesnvch
rl llrścicicl i tlzilrlck lll,:

l0/9 AM l5, l0/l0 AM l5_ l0/l2 AM l5. l0/l3 AM l5. l0/l4 AM l5. l0/l5 AM l5

nieoclPłatllc.j" doźr'rvotnic.i służcbnoŚci srvobodncgo prrcjazllu iprzcchoclu prz,cl.dzittlkęnr l()/l(l AM 25.
4, Mininra|na rvysokośc postąpicnia rvynosi l000,00 zl. ( słownie: t;,siąc zlotl,ch )
5. warunkicrll przystąpienia clo przctargu ,iest r.vniesienic wadiulrl rv wysokości l07o cen} lvyu,oławcze.i sprzeclaluane.i
n iel,uchonrośc i.
6. Oltrcnt Polvinien PosiaclaĆ na przctalgu dokunlent;,potrvicrclzirjącc.jego toźsanrośc. a w przypaclku rcprczentorvania osobł-
trzccic.j dokLrnlcntv strvicrclza.!ącc tIprarvnicllie clo rcprezetltoivania 1e.j osoby"
7. Wadiunl PlzoPacla nar/.cCZ. Spółki..|czcli ż,aclc1-1 z. uczcstniktjrv przetargu nie zaol'cru je co najlnnit,i oeny l,vylvołal,vcze.i.

11,;,nikórł, plzctargu przez Zarząd Spólki.
9. Wadiunl rvnicsionc przcz olcrcnta. kttirogo olcfta zclstanic prz;,jęta. bęclzic zalachowane nt] poczcl ccn},_
l0. WadiLrm PrzcPada nLlrl,ccl Sptiłki".jczcli of'crcnt kttircgtl oltrta zostanic przl,jęta nic dokona zaplatv całc.j ccny sprzcdazy
Pt'zod zau'arcieIn uIIo\Ąr}'sprzeclazy r.1, lilrnlic aktu notalialncgo lub nic przcc1loźy,niripćtznie.j przcci zirrrlrrci.,n'un.,nrr;
sPrzcdaŻ1 ił tblItlic akttr notarialncgo oŚwiadczenia banku linansująccgo zakup nicruchrlnlości. z,którcgo lvy,nikać bęcizie. ż_c
bank clokona zapłaty ceny,sprzedaży lv teI,nlinic l4 clni od claty zarvarcia un]o\\,y sprzeclaży. Iub ućhy,li się ocl zarvarcia
tl|l1owy.
ll. SPÓlka tnozc odrvołać ltlb znlicnić rvarunki przctargll lub obwicszczenie o przetargu. zaInknąć przctarg trez tvybrania
kt(lre.jkoIrvick z olcrt .|ak r(lrvnicz żądać. lv przl,pac,lku wyst4picnia przcsłanck. cl klórych mowa w art, 705 Koc.leksu
oyrviIncgo. unicrvażnicnia um()wy zalvartc.| r,v drodzc plzctargu.
l2. Wnicsienic rł'aclium olnilczA" żc olcrcnt zltp<lznał się z treścią Rcgulaminu sprzedaży nict,ttchonlości Ośrodka Sporttr i
llckrcac.ii sp. z o,o. rv Miliczu oraz akccptuic.icgo postanorvienia.
l3, NabY'lvca nicrtrchornoŚci.jest zoborł'iązany do pokrycia rvszelkich niczbędnl,ch koszttirł, zarvarciir umorv\] s;ll.zeclaż1,.
l4. Wszl'stkic niczbędnc inlbrnlirc.|e. \Ą,raz z wyccną opcr.rtu szticl-1nkorvegtr oraz Iłegulanlin postęporvania przctirrg()wego \\,
tbrnlic licl,tac.ii closlępne są na strotlie internetorve.j www.osirmilicz.pl



TREŚC OGŁOSZENIA:
Zarząd Ośrodka Spofttr i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz

podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE o PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)
sPrzedaży nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w miejscowości Milicz,

woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz
oznaczonej w ewidencji gruntów jako

działka nI ew, 10lI2 AM 15 o powierzchni 3 000 m2
KW WRIM100027796/3

oznaczonej symbolem: USl- tereny usłtlg, sportu irekreacji

ZgorJnie z Uchwałą Nr XXXV/żż6|2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 grudnia w

sPrawie uchwalenia MPZP podstawowym przeznaczeniem działki jest:

l) tereny sportu i rekreacji

2) tereny zabudowy usługowej

Licytacja odbędzie się:
2l paźtlziernika 202l roku (czwartck) o gotlz. 8.0()

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o, Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej pĘwalni
,,milickaFALA" na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Infbrmac_i e dodatkowe :

l. WYsokoŚĆ cenY wywoławcze.i wynosi 242O00 zl. netto ( słownie: dwieście cztęrdzieści dwa tysiące złotych netto) plus
23% V AT od ceny zaoferowanej, wysokoŚĆ wadium wynosi l0 %o ceny wywoławczej ti.2a 200 zi, (słownie: dwadzieścia
cztery tysiące dlvieście złotych)
2.. Wadiurn rr"inno być wnicsiotlc rv ternlinie do dnia l9 października 20żl r. tla ritchunek
I{ckrcac.ii Sp. z .,.o. Milicz 56-300 Milicz. ul. l)orvstańcól,v
l]S Milicz 38 9582 0000 2000 002l 6704 000l

bankorv1, ()środek SportLr i

Wiulkopolskicll 5

l0/ló Alvl 15.

tl,sięcl,pięćsct
każcloczcstl;,ch

3. Warunkicrn sprzcclazy clzialki nr l0/l0 AM l5.iest nab),cie l17 ttdz,ittlu,uv cizialcc.iako drogi. (tlziałka nr
KW WRlM/00027796l3) \V \!}'s. 35571,43 nctkl pltrs podatck Yttl 23%o ( słorvnic: trzyclzicści pięć
sicdclnclzicsiąt.jcdcn 43/l()0 zIotych nclto plus podatek Yztt 23%o). ()raz ustanorvicnie na ,.|r."". ,-ro r-r."rr,
rvłaśr:icieli dzialck nr:

l0/9AM I5. l0/l0 AM l5. l0/llAM l5. l(Yl_]AM l5. 10/1,1AM l5. l0/l5AM l5

nieodPłatne.|" doź;''rł'otnic.j slużcbności srvobodnego przc.jazdu iprzcchodu przcz,dz.iaIkę nr l0/l(l AM 25,

4. Mininlalna rvysokośc postąpicnia rvl,nosi l000,00 zl. ( slorvnic: tl,siąc zlotych )
5. Warunkicnl Plzl'stąPicnia clcl 1lrzctat'gu.!cst ivnicsicnic rvaclium rv lvysokości l()% ceny rł,yrłoławcze.i sprzcclarvanc.i
nicruchonrości.

trzccic,j dokunlent1" strvierclzającc upl.a,"vnicnic clo rcpt.czcIrtolvania tcI osoby_

11,1,nikó,uv przclargu plzcz Zarząd Sptilki"
9. Wacliunl rvnicsionc przcz ol'crcnta" którcgo ol'ct,ta zostanic plz1,|ęta. bęclzic zaracht)wAllc nź} poclel ccn),.

sPrzcdaźv w lblnlic aktu notarialnego ośrviaclczcnia banku tinansu.jącego zakup nicruchomości. z kttlrcgo rvynikać bęclzic. zs
bank dokona zaPłaty ccn;'sprzcdażr, w tcrIninic l4 clni od claty zarvarcia umo\v),sprzcclażv, lun uĆnyli sig oc1 zar,varcia
ulnowy.
ll. SPÓłka nlozc oclrvołac lu[l znlicnic wat'ttnki przetargu lub otrrvicszczenic o przetargu" zamknilć prletarg bcz rły,bratlia
którc.|kolrvick z olcrt .jak t'ór,ynicż żądać. rv przvpadku ivvstąpicnia przesłanck. o ktt'lrych lnowa w art. 705 Ktltlcksu
c1,1ł, i l ncgo. u n i cw,ażn icn i a umo\\,,), zarvartc.j rv d rclclze przctargu.
l2. Wnicsicnic rvadiunl o1:1LIc7,Ll. źc olĆrcnt z:,tpt,v,nal się z treścią [łcgulanlinu sprzeclaż1, nicruchonrości Ośroclka Sponu i
Iłckreac.ii sp. z o,o. rv Miliozu oraz akccptu.jc.jcgo postanolł,icnia.
l3. Nabl,rvca nicrLtchotności.|cst zobolviązirny do pokI,r,ciir rr.szclkich niczbęclnych koszton. zirrvarciir ulno\\,}, sprzcclaży.

lilrmie licl,tac.ii clostępnc są Ila stroIlic intcrneto,,vcI www.osirmilicz.pl



TREŚC OGŁOSZENIA:
Zarząd Ośrodka SpoftLr i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz

podaje do pLrbliczllej wiadomości

OBWIESZCZENIE o PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)
sPrzedaŻY nieruclromoŚci gruntowej nie zabudowanej położonej w miejscŃości Milicz,

woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz
oznaczonej w ewidencji gruntów jako

działka nr ew, 10/13 AM 15 o powierzchni 4 000 m2
KW WRlM 10002779613

oznaczonej symbolem: usl- tęreny usług, sporlu irekreacji
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/226/20L6 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia28 grudnia w

sPrawie uchwalenia MPZP podstawowym przeznaczeniem działki jest:

1) tereny sportu i rekreacji

2) tereny zabudowy usługowej

Licy tacj a odbędzie się :

28 naźclziernika 202l roku (czwartek) o goclz. 8.00

w biurze Zarządu OŚrodka SPortu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytęj pływalni
,,milickaFALA" na I piętrze przy ul. Kombatantów 3,56-300 Milicz.

I n fbrrn ac.i e dodtrtkowe :

l , WYsokoŚĆ ccnY wYwoławcze.j lvynosi 285 000 zł. netto ( słorvnie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych netto) plus23o/oYAT od cenY zaoferowanej, wysokość wadiunl wynosi l0 oń ceny wywoławcze.j ti. zs -stio,i. '(.siownie: 
clwadzieściaosiem tysięoy pięcset złotych)

października 202l r. Ila raclrttnek bankorv1, ()śr.odek Sporlu iMilicz. ul. l)orvstańc(liv Wiclkopolskich 5

3, Wal'unkicnl sPrzcclaŻY dzialki nl' l0/l0 AM l5.icst nabycic l17 tttlzizllu rv clzialcc.jako clrogi. (clziałka nr. l0/l6 AM l5.KW WRlM/00027796/3) \Y wYS. 3557l,'13 nctto plus potlatck Yzlt 23%o ( słorvnic: trzl,ilzicści pięć tl,sięc1, pięćsctsicdcmdzicsiąt.jodcn 43/l00 zIotYch nOtto PluS poclatck Y'at 23<'/o)^ oraz ustantlrvienic na 1.7,ęc/, l1il rzccz każcloczcsnvchlt,laścicicl i dzialck nr:
I0/9AM l5. lOiIOAM l5, l0/llAM l5. I0/l2AM l5. l0/l4AM l5, I0/l5AM l5

llicodPłalno'j- dozl'u'otniei służcbności srvoboclncgo przc,jazdu i przcchoclu przel, dl,ialkę nr I0/l6 AM 25.4. Minirntllna w,;,sokość posląpienia rł,;,nosi |000,00 zl.'( słor.r,riic: tl,siąc zioty,ch )5, Warunkicnl PrzY'st4Picnia clo przclargu.ies1 l,vnicsicnic rvac,litrnr w rvyxlkości l07o ccnl,rvyrvołarvczc.j sprzcclarvanc,j
n icrttchonlości.
6. ()lbrcnt porvinicn posiaclać na p'zetalgu clokunlcnty potwicrdzaiącc.jego tożsamość. a rn' przypadku rcprczentowania osob1,trzecic_j clokumcnt1, strvierdzającc rrprar,vnicrlic clo rcprczcIltorvanii ic,| osóuy.

rvl, n i kti rv p rzcta rg tl p r zc z l,ar z,ątl Sp (/tki 
"

9. Wticiiunl tł,nicsionc pIzcz ofćrcnla, którego of'crla zostanic prz\.ięta. bęclzic zilracho\vanc na poczct cen\,.
l(), WaditrIn PIzcPada na|,/,ccl, SpóIki..jcżeli ol'elcnt klórcgtl otiiitl zostrinic plzl,jęla nic clokona zaplaty calc,| cenv sprzcclazy
Pt'zcd zalYarcionl tlillo\łY sPlzcdazl'rv filrnrie aktu notarialncgo lub nic przcc,lłożl,naripćlzniej przecl zatt,arcicm umo!v).sPrzedazl'rv filrnrie aktu notarialncgtl oś,uviaclczenia banku linansująccgo zakup nier.Lrihoilości, z_'którego wynikać bęcizie. żcbank dokona zaplatl'cenl,sprzcdażr,rv tcrnlinic l4 clni ocl dari,zari]arcia umow},spr.zctlażv. lLrb uchyli się od zarł,irrcia
tl lllo\\, },"

ll, SPtiIka nroŻe oc'lrvolac Iub znicnić 'uvarrrnki przcttllgu ltlb obrvicszczcnie o przctargu. zanrknąc plzctarg bez rłvbrania
kt(lI'e'ikolr,vick z olcrt .jak rólvniez żąciać. lv pIzypadkir rvl,stąpicnia pl,zcslanck. o kiórych nrur,ro ,u art. 705 Kodcksu
cyrv i l n cgo" un icrr ażlr i en i a umo\! ), zarvartc.j w, d roclzc prlctargu.

Rckroac.j i sp. l 0.o. rł, M i l iczu ol.az akccptu jc.icgtl postanorvicn ia.
l3, Nab}'lvca nicruchonloŚci_.jcst ztlborviązanl'clo pokIycia rvszclkich nicztlęcinych koszt<lr.,u,zawzrt.cia ulnowy spI.zeciazy.I4, Wszl'stkio niczbędnc inlilrnlac.jc- \ł'rŁrz Z \Ą'),ceną opcr.itu szacunkorvcgtl oiaz Ilcgtrlarnin postę1]owaniŁr pl.zctargo\rcg() wttlrnlie licl,tac.ii dostępnc si} na stronic intcrnctor,vc-i www.osirmilicz,pl

2. Wacliunl rvinno być r,vnicsione rv ternrinic cto cinia 2ó
I{ckrcac,ji Sp. z o.o. Milicz 56-30()
[]S Milicz J8 9582 0000 2000 002l 6704 000l



TRESC OGŁOSZENIA;
Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz

podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)
sprzedaĘ nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w miejscowości Milicz,

woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz
oznaczonej w ewidencji gruntów jako

dzińkaff ew. 10/9 AM 15 o powierzchni 1 500 m2
Kw WRlM/00027796l3

oznaczonej symbolem: USl- tereny usług, sportu irekreacji

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/22612016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 grudnia

sprawie uchwalenia N4PZP podstawowym przeznaczeniem działki jest:

1) tereny sportu i rekreacji

2) tereny zabudowy usługowej

Licytacja odbędzie się:
4 listopada 2021 roku (czw,artek) o godz. 8.00

w biurze Zarządu Ośrodka Spotlu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni
,,milickaFALA" na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Infbrmacic dodatkowe:
l. WysokoŚĆ ceny wywoławczej wynosi l2ó 000 zł. netto ( słownie: sto dwadzicścia sześć tysięcy złotych netto) plus 23%
VAT od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi l0 oń ceny wywoławcze.i t1, 12 600 zł, (słorvnie: dwanaście tysięcy
sześćset złotych)
2. Wadium winno być wniesionc w terminie do dnia 2 listopada ż02l r, na rachunek bankowy Ośrorlek Sportu i Rekreac.ji
SP. 7, o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańcórv Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 002l 6704 000l.

3. Warunkicm sprzedaży działki nr l0/l0 AM l5.iest nabycie l17 udzialu w działcęjako drogi, (dzialka nr l0/ló AM l5,
KW WRlM/00027796/3) w wys. 35571,43 netto plus podatek Yat 23%o ( słownie: trzydzieści pięc tysięcy pięćset
siedemdziesiąt.ieden 43ll00 złotych netto plus podatek Vat 23%). Oraz ustanowienie na rzecz na rzecz każdoczesnych
wlaścicieli działek nr,:

l0/l0AM l5, l0/ll AM l5, l0/l2AM l5, l0/I3AM l5, l0/l4AM l5, l0/l5AM l5

nieodpłatne.i, dożywotnie.j słuźebności swobodnego prze.jazdu iplzechodu przezdzialkę nr l0/l6 AM 25.
4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi l000,00 zl. ( słownie: tysiąc złotych )
5. Warunkicm przystąpienia do przctargu .iest wniesienie wadium w wysokości l0%o ceny rvywoławcze.j sprzedawane.j
n icruchottrosci.
6. Oferent powinien posiadaó na plzetargu dokumenty potwierdza.jące.jego tożsarność. a w przypadku reprezentowania osoby
tI,zecic.i dokumenty stwierdza.jące uprawnienie do reprezentowania te.j osoby,
7. Wadium przepada naf7,ecz Spółki, jeżeli żadęn z uczestników przetargu nie zaol'eru.ic co na.jmnie.j ceny wywoławcze.j,
8. Wadiunl wnicsione przez of'crentów. których oteIty nie zostaną przyjęte. zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierclzeniu
wyników przetargu prz.ez Zarząd Społki,
9. Wadium wniesione przez oltrenta. którego olerta zostanie przyjęta. będzic zarachowane na poczet oeny.
l0, Wadium przepada nar7,ecz Spółki..1eżeli of'erent którego oferla zostanie przyjęta nic dokona zapłaty całe.i ceny sprzeclaży
przcd zawarciem umowy sprzedaży w fbrmie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźnie.j przed zawarciem umowy
sprzedaży w fbrrnie aktu notarialnego oświadczenia banku finansu.jącego zakup nieI,uchomości, z którego wynikać będzie, że
bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie l4 dni od daty zawarcia ufi]owy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia
umoWy.
ll. Spółka moźe odwołac lub zmicnić warunki przetargu lub obwicszczenie o przetargu, zarnknąc przctarg bez wybrania
które.jkolwiek z of'ert jak rór.vniez źądać, w przypadku wystąpienia przeslanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu
cywilnego. unieważnienia umowy Zawaft.ę.i w drodze przetargu,
l2. Wniesicnie wadium o7-nac,za, ze ol'erent zapoznal się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sporlu i
Rekrcacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptu.je.|cgo postanowienia,
l 3. Nabywca nięruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży .
l4. WszYstkie niezbędne infbrmac.ie, wrazzwycęną operatu szacunkowego oraz ReguIamin postęporvania przetargowego w
tbrmie licytac.ii dostępne są na stronie internetowe.j www.osirmilicz.pl
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