
GPK.6840.9.2017                                                                  Warka, dnia   11 sierpnia  2017 r. 
 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Burmistrz Warki działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt  2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 2147  z 
późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. 
Dz.U. z 2014 r.  poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza: 

 

dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie skupu 
owoców i warzyw 

p i e r w s z y   p r z e t a r g   u s t n y    o g r a n i c z o n y  
 
   na sprzedaż nieruchomości gruntowej z pełnym uzbrojeniem, zabudowanej murowanym, 
niepodpiwniczonym  budynkiem magazynowym z częścią biurowo – socjalną, o jednej 
kondygnacji  nadziemnej  o  pow.  zabudowy   338,00 m² i pow. użytkowej 250,90 m² będącej 
przedmiotem dzierżawy do dnia 31.03.2037r. Prawo dzierżawy jest ujawnione w dziale III 
księgi wieczystej Nr RA1G/00055159/3. 
Ponadto zabudowanej  budynkiem przechowalni owoców o pow. zabudowy 496,48 m²,                   
pow. użytkowej 463,00 m² wybudowanym  z własnych środków dzierżawcy o wartości 
nakładów w wysokości 608 700,00 zł. 
Część nieruchomości (narożnik działki) będzie obciążona służebnością przesyłu na rzecz 
ZUK Warka Sp. z o.o. ze względu na istniejącą automatyczną przepompownię ścieków. 
 
Na nieruchomości objętej przetargiem prowadzony jest punkt skupu owoców i warzyw,         
a wolą i oczekiwaniem okolicznych mieszkańców (sadowników, rolników) jest dalsze 
prowadzenie takiej działalności, a zatem zasadnym jest wybór przetargu ustnego 
ograniczonego. 
 
 Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość  położona we wsi Lechanice gm. Warka  
oznaczona: 
 

- nr działki  82/5 o  powierzchni  0,5000 ha 
- cena wywoławcza wynosi - 1 300 000,00 zł 
     - w  tym  wartość nakładów poniesionych na budowę budynku przez  dzierżawcę    
        608 700,00zł 
     - część ceny wywoławczej związanej  z nowym budynkiem wyliczonej proporcjonalnie    
        może być podwyższona o 23% podatek VAT   
- wysokość wadium - 260 000,00 zł 
 

Przetarg odbędzie się dnia 23 października  2017 r. o godz. 1200                                                      
w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1. 

 
      W przetargu mogą brać udział podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie 
skupu owoców i warzyw.  Warunkiem przystąpienia do  przetargu  jest wpłacone wadium w 
pieniądzu. Wadium   należy  wpłacić najpóźniej  w dniu 16 października  2017  r.   na   
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konto  Urzędu   Miejskiego   w   Warce  Nr 20 1050 1777 1000 0022 0391 1736 w Banku 
Śląskim S.A. Oddział w Warce. 

    Osoby  zamierzające uczestniczyć w przetargu  powinny w terminie  do dnia                              
17 października   2017 r.  do godz. 1530    zgłosić uczestnictwo  w przetargu poprzez złożenie 
w   Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1  
pisemnego zgłoszenia  oraz  dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności 
gospodarczej nie krócej niż 1 rok  (wydruk CEDG lub KRS-u)  wraz z kopią  
potwierdzenia dokonania wpłaty wadium.  

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  tut. 
Urzędu najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na 
poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do 
zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Warki. Wpłacone 
wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od 
zawarcia umowy notarialnej.  

Burmistrz Warki może odwołać przetarg z ważnych powodów podając informacje o 
odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela Urząd Miejski  w Warce,        
Tel. 48 665 12 04. 

Z treścią ogłoszenia można zapoznać się na stronie internetowej www.warka.pl 
 
 


