OGŁOSZENIE
W związku z nierozstrzygnięciem w dniu 18 kwietnia 2018 r. przetargu na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z prawem
własności znajdującego się na tej nieruchomości budynku, położonej w miejscowości Zamość
przy ul. Obronnej 1 (powiat zamojski, województwo lubelskie, obręb ewidencyjny nr 64,
o łącznej powierzchni 0,2441 ha, na którą składają się następujące działki: 64/90 pow. 0,1695
ha, 64/121 pow. 0,0746 ha, księga wieczysta nr ZA1Z/00099676/5), Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Oddział w Krakowie,
30-215 Kraków, ul. P. Borowego 14 zaprasza do składania ofert na zakup przedmiotowej
nieruchomości zgodnie z § 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r.
w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez
przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r.
Nr 97, poz. 443, z póź. zm.). Oferowana cena nie może być niższa niż 2/3 ceny oszacowania
tj. 120 tys. zł (netto).
W dziale III ww. księgi wieczystej znajduje się wpis o następującej treści: „obiekt
archeologiczny w postaci reliktów rezydencji Zamoyskich wraz z fortyfikacjami zwany
„Zamczysko” w Zamościu zlokalizowany na działce 64/121 we własności Skarbu Państwa
wpisany do rejestru zabytków województwa zamojskiego w dziale A pod nr rejestru poz. 82.
na podstawie wniosku z dnia 21.12.98 r. nr dz kw 10234/98 oraz decyzji wojewody
zamojskiego z dnia 30.11.98 r. pod nr L. Dz. A-4000/3/98. wpisano dnia 12.01.99 r. po
przeniesieniu z kw nr 49596”. Na podstawie przepisu art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121)
w stosunku do działki nr 64/121 Miastu Zamość przysługuje prawo pierwokupu. W tym
zakresie umowa sprzedaży będzie miała charakter warunkowy.
Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy.
Oferty prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat.krakow@imgw.pl
do dnia: 18 maja 2018 r.

