
W Ó J T    G M I N Y   L U B I N
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej   

➢ Opis  nieruchomości: nieruchomość  zabudowana,   oznaczona  numerem  geodezyjnym  464/3
o  powierzchni  0,0860  ha,  położona  w  obrębie  Miłoradzice  gm.  Lubin  dla  której  Wydział  Ksiąg
Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00040142/3.
Nieruchomość znajduje się w strefie  zainwestowania kubaturowego wsi.  Działka to nieregularny
czworobok  zbliżony  kształtem  do  kwadratu.  Teren  płaski  porośnięty  trawami.  Nieruchomość
zabudowana  budynkiem  gospodarczym  parterowym  o  konstrukcji  tradycyjnej  znajdującym
się w niezadowalającym stanie technicznym, o pow. zabudowy 30,20 m². Stropodach żelbetonowy
pokryty papą. Dostęp do budynku za pośrednictwem bramy dwuskrzydłowej. Z uwagi na położenie
bramy  na  granicy  z  sąsiednią  nieruchomością  nr  464/4,  na  sąsiedniej  nieruchomości  została
ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa drogi koniecznej.
Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Przez działkę
przebiega fragment napowietrznej sieci energetycznej. Działka posiada dostęp do drogi utwardzonej.

➢ Zgodnie  z  ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego działka
znajduje się na obszarze  oznaczonym symbolem MN/U34 o przeznaczeniu podstawowym pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i  zabudowę usługową oraz  przeznaczeniu uzupełniającym
pod zabudowę zagrodową. Działka leży w strefie „OW” ochrony archeologicznej.

➢ Cena  wywoławcza  wynosi  25  500,00  zł.  Sprzedaż  nieruchomości  zwolniona  jest
z  podatku  VAT,  na  podstawie   ustawy  z  dnia 11  marca  2004r.  o  podatku  od  towarów
i usług.

➢ Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. o godz 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3.

➢ Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 500,00 zł
do  dnia  08  czerwca  2018  r.  Wadium  należy  wpłacić  w  kasie  Urzędu  Gminy  w  Lubinie
lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie  nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank
Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie.

➢ Pełna  treść  ogłoszenia  wywieszana  jest  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  w  Lubinie,  ponadto
opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Szczegółowe  informacje  o  przetargu  można  uzyskać  w  Referacie  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul.  Księcia Ludwika I nr 3, pokój nr 15  w godz. 8.00-15.00, telefon
76 840 31 80. 


