Ogłoszenie o przetargu !
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olecku ogłasza, że dnia 17 czerwca 2022 r. o godz. 1100
w siedzibie Spółdzielni ul. Zyndrama 4 odbędzie się:
II przetarg nieograniczony w formie licytacji dla wszystkich zainteresowanych, na zawarcie umowy o
ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 27 położonego na czwartym piętrze
budynku nr 17 Osiedle Siejnik I w Olecku, o powierzchni użytkowej 48,15m², składającego się z
przedpokoju, 2 pokoi, łazienki, wc, balkonu, pomieszczenia przynależnego – piwnicy 4,97 m², wraz z
udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 0,0081 części. Budynek usytuowany jest na działce
gruntu Nr geodezyjny 129/5 o pow. 0,7844 ha, obręb geodezyjny Olecko 1, dla której założona jest
księga wieczysta Nr OL1C/00002989/1. Lokal mieszkalny położony jest w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym wzniesionym w technologii tradycyjno – uprzemysłowionej w 1989 roku. Budynek był
remontowany w latach 2003 -2018. Lokal wyposażony jest w instalację zimnej i ciepłej wody,
kanalizacyjną, gazową, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania. Cena wywoławcza ustalona
według wartości rynkowej lokalu wynosi 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargu na wymieniony lokal jest uprzednie wpłacenie wadium na konto
SM w Olecku w kwocie 9.500,00 zł najpóźniej do dnia 15 czerwca 2022 r.
Konto bankowe SM w Olecku:
PEKAO S.A. O/Olecko nr 58 1240 5758 1111 0000 5713 1810
lub PKO BP O/Olecko nr 51 1020 4724 0000 3102 0005 7992 .
Osobom, które przetargu nie wygrają, zwrot wadium nastąpi na wskazane konto bankowe,
niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wylicytowaną w drodze przetargu cenę, należy wpłacić w terminie 14 dni od daty odbycia przetargu.
Na wniosek wygrywającego przetarg, Zarząd może wydłużyć termin wpłacenia wkładu budowlanego.
Brak wpłaty wkładu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium na rzecz Spółdzielni
Mieszkaniowej w Olecku i cofnięcie decyzji dotyczącej ustanowienia odrębnej własności lokalu.
Odrębna własność lokalu zostanie ustanowiona w terminie 30 dni od daty wpłaty wylicytowanej ceny
przez wygrywającego przetarg.
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz
koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążą wygrywającego przetarg, na rzecz
którego Spółdzielnia dokona przeniesienia własności lokalu.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 87 520 32 98 lub osobiście w biurze
Spółdzielni ul. Zyndrama 4 w Olecku.
Istnieje możliwość obejrzenia lokalu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku

