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OGI-ASZA
PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZE,D A2 NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ
POLOZONEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. AT{DRZEJA SZWALBEGO

4
w trybie ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (tekst jednolity: Dz. U. 22016r.
po2.2747 zp62n. zm.) orazrozporz4dzenia wykonawczego do ww. ustawy.

Sprzedu2y podlega nieruchomoSd polozona w Bydgoszczy przy ul. Andrzeja Szwalbego 4
obejmuj4ca dziatkg ewidencyjn4 nr 7 o NEcznq pow. 0,0674 ha, opisana w KW
Nr BY1B/00010416/9. NieruchomoS6 zabudowana jest budynkiem o charakterze uslugowomieszkalnym (dawny Dom Studenta), 2-pigtrowy, czgSciowo podpiwnrczony z poddaszem
czeSciowo- uZltkowym.
t,
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Rok budowy 1905 (wg kartoteki budynk6w 1910r.). Budynek wpisany do rejestru zabytk6w aktualny
rejestr Nr 4/991. Obiekt w zabudowie jednostronnie zwartej. Forma architektoniczna tradycyjna
w stylu secesji. Technologia tradycyjna murowana. W 1979r. budynek zaadaptowany z budynku
mieszkalnego na Dom Studenta. Od 2010r. wyl4czony z eksploatacjt - pustostan. Powierzchnia

uzytkowa: 708 m2, kubatura 482Im3, powierzchnia zabudowy 276m2. Obecnie budynek jest
nieu4rtkowany. Uzbrojenie terenu w sieci: elektryczn4, wodoci4gow1, kanalizacyjn4, c.o., gazowq.
Budynek wyposazony w instalacje: elektrycznq, zimnej i cieplej wody, wodn4 ppo2. kanalizacyjn4,
gazow4, centralnego ogrzewania (wgzel cieplny znajduje sig w piwnicy). Dzialka posiada dostgp
do drogi publicznej - wjazd od ul. Szwalbego. W otoczeniu nieruchomoSci znajduj4 sig tereny
zabudowane ze zwart4 Sr6dmiejsk4 zabudow4 mieszkaln4 wielorodzinn4 i uslugowo-handlow4,
Filharmonia Pomorska, obiekty Akademii Muzycznej oraz Zesp6l Szk6l Muzycznych, Park im. Jana
Koclranowskiego, Sr6dmiejskie skwery, tereny zielone. NieruchomoS6 jest wolna od dlug6w, cigaarow
i roszczeh na rzecz os6b trzecich. Nabywca przejmie j4 w istniej4cym stanie faktycznym i prawnym.
Ewentualne wznowienie granic dzialek nast4pi na koszt nabywcy nieruchomoSci. Zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,.Sr6dmie6cie-Sielanka" w Bydgoszczy
zatwierdzonym Uchwal4 Nr XIII/20llll z dnia29.06.2011r. Rady Miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. woj.
kujawsko-pomorskiego Nr 181 po2.1626 z dnia 10.08.2011r.) dzialka gruntu nr 7, stanowi4ca
nieruchomoS6 polo2on4 przy ul. Andrzeja Szwalbego nr 4 w Bydgoszczy zlokalizowana jest na terenie
zabudowy m ieszkan i owej wielorodzinnej i zabudowy uslugowej (oznaczenie: 5 0 MW-U).
:

Cena wywolawcza:2 400 000,00 zl

Przetarg rozpocznie sig w dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Akademii
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (85-008) Bydgoszcz ul. Juliusza
Slowackiego 7.
Warunkiem uczestnictwaw przetargu jest wniesienie wadium w lrwocie 240 000100 zl, przelewem na
konto Banku Pekao S.A.36 1240 6478 1111 0010 5845 4359 do dnia 8 czerwca 2018 roku -|rtul
przelewu,,Wadium Bydgoszcz ul. Szwalbego 4".2a datE wplywu tznaje sig ujawnienie Srodk6w
na rachunku Sprzedaj4cego. Wadium bgdzie przechowywane na nie oprocentowanym rachunku
bankowym Sprzedaj 4cego.

Przed przyst4pieniem do przetargu kaldy
przetargowej w orygin aLach:

- osoba frzyczna -

z uczestnik6w zobowiqzany jest okazac komisji

dokument potwierdzajqcy tozsamoSd uczestnrka przetargu (dowod

osobisty, paszport);

pelnomocnik osoby fizycznej - dokument potwierdzaj4cy tozsamoSd pelnomocnika
(dow6d osobisty, paszport) oraz pelnomocnictwo w formie aktu notarialnego;

-

- osoba ftzyczna prowadzqca dziaNalnoll gospodarcz4 - dokument potwierdzaj4cy
toZsamofd uczestnika przetargu (dowod osobisty, paszport) oraz al<Jualne (nie starsze ni2
trzy miesi4ce) zaSwiadazenie o prowadzeniu dzialalnoSci gospodarczej. W przypadku os6b
frzycznych" kt6re przystgpuj4c do przetargu w ramach sp6tki cywilnej, dzialajq r6wnie2 na
rzecz nreuczestniczqcych w pfzetargrL wsp6lnik6w, winna ponadto zostac przedstawiona
uchwala potwierdzaj qca lgodq wsp6lnik6w na nabycie nieruchomoSci lub umowa sp6tki
uprawniaj4ca wsp6lnika/wsp6lnik6w uczestniczqcysh w przetatgu do nabywania
nieruchomoSci bez zgody pozostalych wsp6lnik6w;
pelnomocnik osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnoil gospodarczQ - dokument
potwierdzaj qcy toasamoSb pelnomocnika (dow6d osobisty, paszpoft), pelnomocnictwo
notarialne oraz aktualne (nie starsze niz trzy miesi4ce) zaiwiadczenie o prowadzeniu

-
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dzialalnoSci gospodarczej przez mocodawcg. W przypadku pelnomocnik6w os6b
frzycznych. kt6re przystgpuj4c do przetargu w ramach sp6lki cywilnej i dzialaJ1 r6wniez
na rzecz nieuczestniczqcych w przetargu wsp6lnik6w - winna ponadto zostat
przedstawiona uchwala potwierdzaj4ca zgodE wsp6lnik6w na nabycie nieruchomoSci lub
umowa sp6lki uprawniaj4ca wsp6lnika/wsp6lnik6w uczestnicz4cych w przetargu
do nabywania nieruchomoSci bez zgody pozostalych wsp6lnik6w;

-

przedstawiciel bqd1 przedstawiciele osoby prawnej lub innej jednostki podlegaj4cej
obowi4zkowi wpisu do Krajowego Rejestru S4dowego (KRS) - dokument potwierdzaj4cy
tozsamo66 przedstawiciela (dow6d osobisty, paszport) oraz aldualny (nie starszy ni2 trzy
miesi4ce) odpis z rejestru s4dowego;

- peinomocnik osoby prawnej lub innej jednostki podlegaj4cej obowi4zkowi wpisu
do Krajowego Rejestru S4dowego (KRS) - dokument potwierdzqqcy to2samoS6
pelnomocnika (dow6d osobisty, paszport), pelnomocnictwo notarialne oraz aktualny (nie
starszy niztrzy miesi4ce) odpis z rejestru s4dowego;

- w pozostalych przypadkach dokumenty Swradcz1ce zgodnie z obowiqzuj4cymi
przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki arganizacyjnej uczestnicz4cej
w przetargu oraz dokument potwierdzaj4cy to2samoSd osoby przystgpuj4cej w jej imieniu
do przetargu (dow6d osobisty, paszport) - w przypadku pelnomocnika takiej osoby lub
j ednostki, r6wnie2

pelnomocnictwo notarialne.

W stosunku do os6b posiadaj4cych status cudzoziemc6w stosuje sig przeprsy

ustawy
z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomofci przez cudzoziemcdw (Dz. U.2016, poz.

2r7s).
Osoby, o ktorych mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o reahzacji prawa
rekompensaty z tyttiu pozostawienia nieruchomoSci poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2016r.po2.2042) winny pisemnie zglosic do dnia 8 czerwca
2018r. uczestnictwo w przetargu, przedstawiaj4c oryginal wlaSciwego dokumentu
potwierdzajqcego prawo do zaliczenia warloSci nieruchomoSci pozostawionych poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej onz zloLy6 pisemne zobowiqzanie do uiszczenia kwoty
r6wnej wysokoSci ustalonego wadium w razie uchylenia sig od zawarcra notarialnej umowy

do

spr zedaLy nieruchomo Sci.

SprzedaZ ww. nieruchomoSci nastgpuje na podstawie przepis6w ustawy z dnia
21 sierpnia I997r. o gospodarce nieruchomoSciami oraz zasad okreSlonych w rozporzqdzeniu
Rady Ministr6w z dnia 14 wrzelnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzanta
przetargow oraz rokow an na zbycie nieruchomoSci (Dz. U . 2 2014 r ., poz. 1 490).
Ustny przetarg zostaje otwarty przez przewodniczqcego komisji poprzez podanie
do wiadomoSci uczestnik6w przetargu informacji, o kt6rychmowaw $ 13 pkt 1-3 i7 wlw
rozporzqdzenia oraz imiona i nazwiska albo nazv,ry lub firmy os6b, kt6re wplacily wadium
lub zostaly zwolnione z tego obowi4zku zgodnie z $ 5 w/w rozporzqdzenia oruz zostaNy
dopuszczone do przetargu. Przewodnicz4cy informuje uczestnik6w przetargu, 2e po trzecrm
wywolaniu najv,ryAszq zaoferowanej ceny dalsze post4pienia nie zostan4 przyjgte.
WysokoSi postqpienia ustalaj4 uczestnicy przetarg6w, ztym ze post4pienie nie mohe
wynosid mniej ni7 lo/o ceny wywolawczej nieruchomofici, z zaoh4gleniem w 9619 do pelnych
dziesi4tek zLotych.
Uczestnicy przetargSw zglaszajq ustnie kolejne post4pienie ceny, dop6ki mimo
trzykrotnego wywolanianajwylszej zaoferowanej ceny nie ma dalszychpost4pief.
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Przewodniczqcy komisji zamyka przetarg po ustaniu zglaszania post4pieri oraz
wywoianiu trzykrotnie ostatniej, najv,ryZszq ceny, poprzez ogloszenie imienia i nazwiska albo
nazry lub firmy osoby, ktoraprzetargv,rygrala.
Wadium wplacone przez uczestnika, kt6ry wygral przetarg zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia. Pozostalym uczestnikom wadium zostanie zwr6cone niezwloczme,
jednak nie p6zniej nrZ w ci4gu 3 dni od dnia, odpowiednio: odwolania przetargu, zamknigcia
przetargu, uniewaznieniaprzetargu, zakonczemaprzetargu wynikiem negatywnym.
Wygrywaj4cy przetarg zobowiqzany jest do zawarcia umowy sprzedu2y w formie aktu
notarialnego w terminie i miejscu ustalonym przez Sprzedaj4cego, o czym wygrywaj4cy
przetarg zostanie powiadomiony w formie zawiadomienia pisemnego w ci4gu 2l dni od daty
rozstrzygnrgcia przetargu. Wyznaczony termin nie moze byi kr6tszy nrL 7 dni od dnia
dor gczenia zawiadomienia.

JeZeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoSci nie przyst4pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzeda?y w miejscu i w terminie podanym
w zawiadomieniu o kt6rym mowa w aft. 41 ustawy z dnra 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomoSciami, organizator przetargu mohe odst4pii od zawarcia umowy, a wplacone
wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i s4dowe pokrywa Nabywca. Wznowienie granic dziaLek
dokonywane bgdzie na koszt i staraniem Nabywcy.
Cena nieruchomoSci sprzedawanej w drodze przetargu podlega zaplacie nie p6Zniej
niz do dniazawarcia umowy przenoszqaej wlasnoSi.
Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego

w

Bydgoszczy zastrzega

sobie:
- prawo odwolania przetargu z waLnych powod6w,
- prawo zmrany ogloszenia orazwanntk6w przetargu.

Szczeg6lowych informacji

o

przedmiocie przetargu

i jego

warunkach udziela

specjalista
ds. zam6wieri publicznych Bydgoszcz,tel. 52 52 321 06 87 w.26.
Tekst ogloszenia dostgpny jest r6wniez w internecie na stronie www.amuz.bydgoszcz.pl

proli zw.

.

a{r

By dgoszcz, 04. 04.20 I 8r.
Sp

orz4dzila: Malgorzata Dziadoir
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